Spell SB s.r.o.
TURNIKETY
TLXV - 1, TLXV - 1 N

TLXV - 1

TLXV - 1 N
- OBOJSMERNE RIADENÝ TROJRAMENNÝ TURNIKET
- ELEGANTNÉ A ÚÈINNÉ ZARIADENIE URÈENÉ NA RIADENIE PRÍSTUPU OSÔB
- MOŽNOS OVLÁDANIA PRECHODU SNÍMAÈMI BEZKONTAKTNÝCH VSTUPNÍKOV,
MAGNETICKÝCH KARIET, ÈIAROVÝCH KÓDOV, BIOMETRICKÝM SNÍMAÈOM
MINCOVÝM AUTOMATOM A POD.
- VHODNÝ DO ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV, PEÒAŽNÝCH ÚSTAVOV, PRIEMYSELNÝCH
ZÁVODOV, KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRE
Typ turniketu: TLXV - 1, TLXV - 1 N
Poèet prechodov: jeden obojsmerný
Priepustnos: max. 20 osôb/minútu
Mechanizmus: - elektromechanická konštrukcia, blokovaná elektromagnetmi
- na jedno odblokovanie umožòuje prechod len len 1 osobe
- blokovací systém, zabraòujúci spätnému otoèeniu turniketu pri prechode ( po 30°)
- hydraulické tlmenie mechanizmu umožòuje bezrázový chod a dlhú životnos zariadenia
Povrchová úprava: - TLXV -1: rotaèná èas - nerezová oce¾ ( AISI 304 ), povrch zrkadlovo leštený, alebo brúsený matný
rám - oce¾ová konštrukcia, štrukturálny lak odtieòu RAL 9007 -strieborná
štrukturálny lak odtieòu RAL 5005 - modrá
štrukturálny lak odtieòu RAL 7035 - svetlo sivá
- TLXV -1 N: celonerezová konštrukcia ( AISI 304 ) - povrch zrkadlovo leštený, alebo brúsený matný
Napájanie: 13.8 V DC
Prúdový odber: max. 2 A, prevedenie do exteriéru max. 2,5A
Ovládanie: bezpotenciálovým kontaktom snímaèa
Rozsah teplôt pri úprave do exteriéru : -30 až +50°C
Rozmery : viï. nákres
Hmotnos : 200 kg

TLXV - 1

DOPLNKY K TURNIKETU
¾ubovo¾ný RAL odtieò
LED displej pre signalizáciu povoleného prechodu
poèítadlo prechodov ( 4-miestny LED displej )
konzoly na snímaèe
systém núdzového mechanického odblokovania turniketu k¾úèom
systém inverzného blokovania turniketu
chránièka káblov
úprava turniketu do exteriéru
polykarbonátová strecha
úprava turniketu na ukotvenie pod zámkovú dlažbu
nerezové alebo oce¾ové zábrany
pult dia¾kového ovládania turniketu
napájací zdroj s možnosou zalóhovania AKU
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TLXV - 1 s polykarbonátovou strieškou

