Øada turniketù
typ TT - 12x - 105

Turnikety øady TT12X - 105 jsou tøíramenné bariéry vhodné pro automatickou kontrolu pøístupu s
dohledem. Tento typ turniketu se vybavuje èteèkou vstupenek (karet) a instaluje se v dohledu personálu
recepcí nebo pokladen, kterým ulehèuje práci. Bývají èasto instalovány v prostorech s extrémními nároky
klimatických vlivù. Nabízené turnikety nejsou vhodné pro øízení pøístupu v prostorech bez dozoru.
Turnikety jsou naprosto bezpeèné. Nemùže dojít k poranìní. Prùchod se uvolní mírným tlakem na
rameno turniketu. Rychlost ramene je závislá na rychlosti prùchodu osoby. Po prùchodu se rameno
automaticky nastaví do výchozí polohy pro další prùchod. Pohon turniketu je vybaven bezpeènostní
momentovou pojistkou a brzdou proti pokusu o zpìtný prùchod.
Pøednosti typové øady turniket TT - 12x - 105 :
- nerezové provedení i vnitøních dílù
- PANIK úprava
- volitelné vybavení
- odolné v nároèném provozu
- použití ve vnitøním i vnìjším prostøedí
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Provedení - povrchová úprava
Nerezová ocel tø.241, odolná chemicky agresivnímu prostøedí,
nerezové provedení i vnitøních mechanických dílù servopohonu.
- broušené tìlo turniketu, leštìný rám
- celoleštìné provedení na vyžádání
Smìr vstupu/ výstupu - volitelný stav
- volný
- uzamèený
- øízený elektricky
- systémem pøístupové kontroly
- manuálnì
Servopohon pozvolna otáèí barierou do následující klidové polohy.
Není-li uskuteènìn prùchod, uvolnìní je zrušeno po nastaveném
èase.

TT-120 - 105/ DP
TT12X - 105

TT-122 - 105/ S

TT-125 - 105

TT -126 - 105

Montáž
- upevnìní na hotovou podlahu
- na montážní základnu

Pøíklady realizace
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Volitelné prvky
- vodící madlo pro bezpeèný prùchod
- malá branka naproti vodícímu madlu
- doplòky nebo instalace karetní èteèky, mincové jednotky apod.
- signální zaøízení
- vybavovací tlaèítko
- generátor náhodného èísla
- poèítadlo osob
- øídící panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana proti povìtrnostním vlivùm ( instalace venku)
- sklopná bariera
- montážní panel pro uživatelskou karetní èteèku
- mobilní základna pro doèasné využití
Elektrická výbava
Øízení
integrováno uvnitø turniketu
Napájení
230V/50Hz, alternativnì 12/24V ss
Pøíkon
100VA
Hmotnost
40 kg
Prùchodnost
- volitelná, 6 - 22 osob/min, max.1300 osob/hod

