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Senzorová bariéra

Kerberos HSB E02,04,10

Charon HSB E 07- 08, E11

FUNKCIE
Typ 2 servo pohon, motor pre krídlo 2
x 90°obidvoma smermi

PRINCÍP
Požiadavky na bezpečnosť a
estetiku vo firmách a verejných
inštitúciách vyrastajú v zhode.
Senzorové bariéry typu HSB
boli navrhnuté ku kontrole
prístupu zamestnancov a návštev
v kancelárskych a
administratívnych budovách,
letiskách a verejných objektoch.
Kombinuje vlastnosti ako
vysokú priepustnosť,
užívateľskú prístupnosť, komfort
a atraktívny design.
Rôzne úrovne bezpečnosti
nenásilne zabraňuje
neoprávnenému prechodu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typy režimov:

• Nerezová oceľ matná: typ Kerberos
• Sklo: typ Charon
Krídla:
• Polykarbonátové odľahčené číre
o Iná farba krídla

– denné – krídla sú otvorené, zatvoria sa
len pri neplatnom priechode

Horné vodiace madlo môže byť v prevedení
o Leštená nerez
o Drevo
o Žulová doska
o Mramor

- nočné – krídla sa otvoria len pri
platnej verifikácií
Tri úrovne zabezpečenia a dĺžka
prechodu.
Napájanie

30-40osob za minútu

230 V AC, 50Hz
Elektronika je umiestnená vo vnútri
senzoru
Krytí: IP54
Pracovní teplota:-20 až +55°C
Typ Charon: 0až +40°C

Inštalácie

Ochranné zariadenie

¤ konečná podlaha
¤ štruktúrovaná podlaha
¤ inštalácie na paletu, výška 32 mm

Otáčavý uhoľ dverných krídel je
dozorovaný senzormi.

Priechodnosť:

Dve produktové línie
Rozdiel je vo vzhľadu. Prvá línia
má vzhľad produktové rady
Kerberos TPB. Druhá línia má
vzhľad produktové rady
Charon. Všetky ostatné funkcie
sú rovnaké.

V prípade výpadku prúdu:
Krídla sa otvárajú voľne v obidvoch
smeroch
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VOLITELNÉ DOPLNKY
¤ inštalácia čítačky: na bariéru, na
stĺpik
¤ tlačidlo jednotlivého prechodu
¤ signálne svetlá, piktogramy
¤ pult ručného ovládanie (jednotlivo
dovnútra, jednotlivo von, denný,
nočný režim, blokovanie, trvalý
prechod dovnútra, von)
¤ poplachové signály (z EZS, EPS)
¤ zvláštne povrchové úpravy

Kerberos HSB E010

Vysvetlivky:
¤ voliteľný doplnok (za
príplatok)
• alternatíva (v cene)

Upozornenie: Alternatívne
funkcie alebo diely je nutné
špecifikovať už pri objednávke

Kerberos HSB E04

Produktové verzia
Kerberos HSB E02

Bezpečnostní úroveň 2
Priechodná dĺžka 2050mm

Kerberos HSB S03
Bezpečnostná úroveň 0

Bezpečnostní úroveň 1

Priechodná dĺžka 1470mm

Priechodná dĺžka 1760mm
Kerberos HSB S02

Charon HSB E11

Bezpečnostní úroveň 2
Priechodná dĺžka 2130mm

Bezpečnostní úroveň 0
Priechodná dĺžka 1290mm

Bezpečnostní úroveň 1

Charon HSB E08

Priechodná dĺžka 1840mm

Charon HSB E07

Bezpečnostní úroveň 2
Priechodná dĺžka 2010mm
Bezpečnostní úroveň 1
Priechodná dĺžka 1660mm

