Speed
Gates

průjezd vozidla

PRINCIP
Velmi rychlá vrata pro intenzivní
provoz v garážích nebo na hranicích
pozemků. Díky rychlosti otevírání
spojuje klasická vrata a závoru do
jednoho.
Varianty:
• elektromotorická

POHON
Elektrický:Třífázový elektromotor s řídicí
elektronikou PLC
Elektrická výbava: řídící jednotka PLC je
v samostatné skříni. Ovládací prvky 24V
Napájení: 380VAC / 50Hz

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Příkon:dle velikosti vrat minimálně 3000VA

Ocelové díly:
• žárově zinkováno
• žárově zinkováno a
nalakováno dle vzorníku RAL

Umístění pohonu: dolní v zemi, horní v horním
rámu, v bočních sloupech

Jiné provedení na požádání.

POPIS
Celoocelová masivní svařená
konstrukce z jäcklů přizpůsobená pro
venkovní i vnitřní prostředí včetně
extrémních podmínek (mráz, poušť)
Horní nebo dolní pojezdový díl
Ocelový s ozubenými koly
Režimy speed gates
• zavřený – otevírá se pouze při
nebezpečí nebo od externího
signálu
• otevřený – zavírá se pro

Speciální rozhraní pro
komunikaci se
zabudovaným řídícím
automatem a spojení
s uživatelským řídícím
systémem lze dohodnout
na požádání.

BEZPEČNOST

Směr vjezdu
•

Čtecí zařízení
Kompatibilní se
standardními systémy
přístupové kontroly
o sériové rozhraní

řízen elektricky
o systémem přístupové kontroly
o tlačítkem

Směr výjezdu
• řízen elektricky
o systémem přístupové kontroly
o tlačítkem
Servopohon otevírá vrata do pracovní polohy.
Rychlost otevření je 1m/sec.

Bezpečnost projíždějícího
vozidla je zajištěna
soustavou indukčních
smyček, které monitorují
průjezd vozidla. Dále je to
infrazávora zabudovaná
ve sloupu a bezpečnostní
lišta proti sevření

Při výpadku napájení
•
•

zůstane v poloze, kdy byl vypnut
pomocí pomocné tyče lze otevřít nebo
zavřít
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VOLITELNÉ DOPLŇKY
o
o
o
o
o
o
o

řídící panel nebo dálkové
ovládání
doplňky nebo instalace karetní
čtečky apod.
elektronický klíč
k jednorázovému uvolnění
fotozávora
signálizační zařízení
záložní zdroj
osvětlení

.ZÁKLDNÍ

ROZMĚRY (mm)

MONTÁŽ

sloupy jäckl 200 x 200mm
rám jäckl 60 x 60 mm (80x80)
výplň jäckl 35 x 35 mm
4 vertikální a 2 horizontální bezpečnostní lišty

•

do země dle
předaných
podkladů podle
zvoleného
způsobu uložení
pohonu

Výkres upevnění na
požádání

Hmotnost od 1500 kg

Vysvětlivky:
o volitelný doplněk (za
příplatek)
• alternativa (v ceně)
Upozornění:
Alternativní funkce nebo díly je nutno
specifikovat již při objednávce
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