Sisteme de
control
Al accesului
Pietonal

turnicheți
Porți rapide
Soluții de înaltă securitate

SISTEME DE CONTROL
AL ACCESULUI PIETONAL

2

Turnicheți la înălțimea taliei

PORȚi rapide

turnicheți pentru mobilitate redusă

porți de sticlă

turnicheți pentru trecere liberă

turnicheți la semi înălțime

turnicheți full height

soluții de înaltă securitate din sticlă

porți pietonale de evacuare

soluții de înaltă securitate
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VORBIM DESPRE
CALITATEA VIEȚII,
ÎN TOATE LIMBILE LUMII.
CAME a avut grijă de nevoile oamenilor timp de
mai mult de 60 de ani prin folosirea tehnologiei ca
o cheie către o viață mai bună. Toate proiectele
și ideile noastre ne conduc spre inovație având
focusul pe a face viața cât mai confortabilă. Aici
intră în joc experiența și abilitățile companiei
noastre. Știm cum să combinăm funcționalitatea
și design-ul care ne-au făcut mereu tot mai
performanți.

REFERANS

Cu noi trebuie să știi că poți conta pe
profesioniști capabili să transforme inovațiile
în soluții. Este vorba despre personalizarea
propunerilor de automatizare și integrarea
acestora cu cea mai recentă tehnologie de
conectivitate și mobilitate. CAME și partenerii se
străduiesc împreună să satisfacă baza noastră de
clienți din ce în ce mai pretențioasă și diversă din
punct de vedere cultural, cu nevoile sale variate
de a transforma spațiul de locuit în case mult mai
inteligente și mai sigure.

mereu cu un pas înainte
Suntem un brand de top în design-ul soluțiilor de automatizare integrate, al
monitorizării video a ușii de intrare, în controlul accesului și facilităților pentru
parcări publice și private. Cu timpul, grupul a incorporat companii specializate,
fapt care ne-a dat voie să ne lărgim orizontul și să punem la dispoziție soluții
revoluționare pentru sectoare rezidențiale, business și urbane, incluzând
automatizări ale spațiului de rezidențial, control al temperaturii, bariere auto,
borne de înaltă securitate, uși secționale de garaj și uși industriale. Azi, avem o
viziune unică, ceea ce ne face un partener tehnologic inovativ și de încredere.
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1750

REȚEAUA NOASTRĂ MONDIALĂ

ANGAJAȚI LA
NIVEL GLOBAL

Subsidiare
din europa
Suntem o companie globală, cu filiale în 21 de
țări și cu parteneri cu ajutorul cărora operăm în
118 țări, iar la baza noastră din Treviso - inima
grupului - coordonăm 7 unități de producție și 6
centre R&D.
Complexitatea spațiilor de trăit și a fluxurilor
de mobilitate cer o mare atenție la problemele
de protecție și securitate, plus o capacitate de
reacție crescută, deci o bază de cunoștințe care
incorporează o viziune globală și integrată a lumii.

Italia
Belgia
Croația
Franța
Germania
Irlanda
Olanda

Produsele noastre sunt create pentru a controla
locuințe, a gestiona spații urbane și medii de lucru
de orice fel, oriunde în lume.

Polonia
Portugalia
Rusia
Spania
Regatul Unit
Turcia

Grupul nostru crede în obiective comune, care
depășesc simple specializări. Mulțumită sinergiei
din cadrul diviziilor și brandurilor noastre,
împărtășim o abordare operațională care ne
îmbogățește diversitatea.
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ȚĂRI CU
PARTENERI ȘI
DISTRIBUITORI

480

Suntem partenerul în tehnologie pentru acele
proiecte care presupun sisteme integrate pentru
a îmbunătăți calitatea spațiilor noastre de trai - fie
ele private sau publice.

DISTRIBUITORI
ȘI PARTENERI LOCALI

21

subsidiare
DIN AMERICA
DE NORD ȘI
LATINĂ

DE ȚĂRI CU
RAMURI DIRECTE

Brazilia
Chile
Mexic
Peru
SUA

Subsidiare
DiN ASIA
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UNITĂȚI
DE PRODUCȚIE

India
Emiratele Arabe Unite

CAME HQ
Treviso, ITALIA
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CENTRE R&D

CAME.COM
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SOLUȚII
REZIDENȚIALE

SOLUȚII
DE BUSINESS

SOLUȚII OFERITE TIMP DE 40
DE ANI PENTRU SIGURANȚA
ȘI confortul OAMENILOR
DIN ÎNTREAGA LUME.

SOLUȚII
URBANE

Soluții rezidențiale

Soluții de business

Soluții urbane

Am mers dincolo de simpla idee de
Automatizare a Locuinței, și am trecut
conceptul printr-un ciclu complet.
Acum, toate device-urile sunt integrate
și conectate într-un sistem care
îmbunătățește viețile oamenilor. Astăzi,
credem că automatizarea stă la baza
tuturor lucrurilor: acționarea intrărilor
și jaluzelelor, controlarea copertinelor
și obloanelor, plus sisteme de intrări
dotate cu interfon video, CCTV și
alarme împotriva hoților.

Pentru fiecare spațiu public, oferta
noastră conține cele mai sofisticate
sisteme de control al accesului și cele
mai evoluate soluții pentru sisteme
împotriva hoților, panouri de intrare
dotate cu interfon video și bariere
pentru parcări. Companii mari și mici,
întreprinderi comerciale, clădiri mari
- soluțiile de Automatizare a Clădirilor
CAME oferă control și siguranță în
spații de lucru atât mici, cât și mari.

Oferta noastră este adaptată pentru
a răspunde diferitelor nevoi de
automatizare pentru proiecte urbane
și scenarii arhitecturale diverse.
Soluțiile CAME sunt proiectate pentru
a gestiona controlul și siguranța în
proiecte mari și pentru a contribui la
planificarea spațiilor urbane astfel încât
să le facă sigure și inteligente.
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CAME ÖZAK, un jucător global, a încorporat
una dintre cele mai largi game de produse
care oferă soluții pentru controlul accesului
vehiculelor și pietonilor. Ne datorăm succesul
atât proiectanților și inginerilor noștri talentați, cât
și proceselor noastre de fabricație flexibile.
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Înțelegerea nevoilor oamenilor, deci oferirea
de soluții personalizate create pe măsura
așteptărilor, a făcut ca oferta noastră să devină
alegerea potrivită în cazul multor facilități
rezidențiale, guvernamentale, urbane și sportive.
Soluțiile noastre complet integrabile, prietenoase
și de înaltă performanță sunt disponibile cu
ajutorul partenerilor noștri în toată lumea.
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CRONOLOGIE
Fondarea
Özak a fost fondat de către
Familia Ozalp

Primul
turnichet
A început producția de
turnicheți și porți

Creștere
în producție
S-a ajuns la 1000 de
unități pe an

REFERANS

Extinderea
facilităților
Facilitățile de producție
au ajuns la 2700 m²
de la 500 m²

Segment
nou
A lansat produse de
Blocaj Rutier și Borne

Extinderea
facilităților
Facilitățile de producție au
fost extinse la 3600 m²
de la 2700 m²

Creștere
în piața de export
Vânzările de export au
ajuns la mai mult de
50% din cifra de afaceri.

Creștere
în producție
S-a ajuns la 5000 de
unități pe an

NR-D Systeme GmbH
fost fondat în Germany.

Extinderea
facilităților
Facilitățile de producție au
ajuns la 33 700 m² dintre
care 21 000 m² este arie
acoperită

Özak devine parte din
CAME
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INDEX
PRODUSE
PEDESTRIAN ACCESS
CONTROL SYSTEMS
14		
TURNICHEȚI LA ÎNĂLȚIMEA TALIEI
14		602
15		 602 D
18		 500 E
19		 500 E D
21		 FKR 777
22		 702 R N1
23		 702 R
26		 700 E N1
27		 700 E N1 D

32		
TURNICHEȚI PENTRU MOBILITATE REDUSĂ
32		605
33		 605 D
34		 705 E N1
35		 705 E N1 D

88		
SOLUȚII DE ÎNALTĂ SECURITATE DIN STICLĂ
88		 BT 302 GL
89		 BT 402 GL
90		 BT 400 GL
92		CGG-SQ-AIR
96
CGG-R-AIR
100		 CGC 100
101		 CGG 100

14		
TURNICHEȚI LA ÎNĂLȚIMEA TALIEI
14		602
15		 602 D
18		 500 E
19		 500 E D
21		 FKR 777
22		 702 R N1
23		 702 R
26		 700 E N1
27		 700 E N1 D

104		
PORȚI PIETONALE DE EVACUARE
104
POARTĂ PIETONALĂ
108		
TURNICHEȚI MOBILI
108		 CABINĂ PENTRU TURNICHEȚI

40		
TURNICHEȚI CU TRECERE LIBERĂ
40		 SWG 101
41		 MRKT 404
44		
PORȚI RAPIDE
44		 HG 01
46		 HG 02 GL
50		 HG 02 GL DP
52		 SG 55 POARTĂ GLISANTĂ
56		 SG 90 POARTĂ GLISANTĂ
58		 PG 03 POARTĂ CU PADELE
62		
PORȚI DE STICLĂ
62		 GL A1
63		 GL A2
65		 GL A3
68		
TURNICHEȚI LA SEMI-ÎNĂLȚIME
68		 HT 400
64		 HT 400 D
72		
TURNICHEȚI FULL HEIGHT
72		 BT 312
73		 BT 312 D
74		 BTX 300 N1
75		 BTX 300 N1 D
80		 BT 402
81		 BT 402 D
82
BTX 400 N1
83		 BTX 400 N1 D
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602 D

602
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Corp

304 grade (opț. 316 grade) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Brațe

Ø40 mm x 2mm grad 304 oțel inoxidabil (opț. Grad 316 oțel inoxidabil)

Brațe

Ø40 mm x 2mm grad 304 oțel inoxidabil (opț. Grad 316 oțel inoxidabil)

Indicatori

LED, standard.
Indicatori de stare/direcție laterali:
Indicator de trecere
:
LED, standard.
Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 9 W. max. ~39 W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Indicatori

LED, standard.
Indicatori de stare/direcție laterali:
Indicator de trecere
:
LED, standard.
Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 18 W max. ~39 W. + ~39 W
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Alimentare
Mod operare
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Aspecte tehnice

Alimentare
Mod operare

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce furnizează
contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce furnizează
contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 82 treceri/min. Nominal: ~30 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 75 treceri/min. Nominal : ~25 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 82 + 82 treceri/min. Nominal: ~30 + ~30 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 75 + 75 treceri/min. Nominal : ~25 + ~25 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~35 kg

Greutate

~55 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată, braț
(retractabil) cu cădere automată, senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise,
stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator), placă inferioară, acoperire superioară personalizată pentru a acomoda varii accesorii.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată, braț
(retractabil) cu cădere automată, senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise,
stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator), placă inferioară, acoperire superioară personalizată pentru a acomoda varii accesorii.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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Dimensiuni (mm)

16

Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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500 E D

500 E
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Brațe

Ø40 mm x 2mm grad 304 oțel inoxidabil (opț. Grad 316 oțel inoxidabil)

Brațe

Ø40 mm x 2mm grad 304 oțel inoxidabil cu două fețe (opț. Grad 316 oțel inoxidabil)

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali :

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali :

Alimentare
Mod operare
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Aspecte tehnice

LED, standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 4 W. max. ~39 W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Alimentare
Mod operare

LED, standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 4 W. + ~ 4 W max. ~39 W. + ~39 W
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce
furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce
furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 82 treceri/min. Nominal: ~30 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 75 treceri/min. Nominal : ~25 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 82 + 82 treceri/min. Nominal: ~30 + ~30 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 75 + 75 treceri/min. Nominal : ~25 + ~25 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~29 kg

Greutate

~46 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată, braț
(retractabil) cu cădere automată, senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise,
stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator), placă inferioară, indicatori de trecere superioară, acoperire superioară personalizată
pentru a acomoda varii accesorii.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată, braț
(retractabil) cu cădere automată, senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise,
stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator), placă inferioară, indicatori de trecere superioară, acoperire superioară personalizată
pentru a acomoda varii accesorii.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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FKR 777
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C / RH 95% fără condensare / model de interior IP 44.

Corp

Piatra de granit natural (Star Galaxy Black) (20 mm Grosime) de la suprafață este o caracteristică standard pentru o aparență estetică și
decorativă. Partea de jos a corpului este construită din panouri acrilice de gri închis semi-transparente, stratificate, cu design Art-line

Brațe

Trei brațe acrilice transparente de Ø40 mm (opț. Oțel inoxidabil grad 304 sau 316).

Indicatori
Alimentare
Mod operare

20

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Indicatori de stare/direcție laterali:
LED, standard.
Indicator de trecere
:
LED, standard.
Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 4,5 W. max. ~39 W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce
furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 82 treceri/min. Nominal: ~30 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. Nominal : *Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~35 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată,
senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, barieră cu
țeavă (separator), placă inferioară, alegere a diferitelor materiale pentru capacul superior.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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700 R

700 R N1
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Brațe

Braț cu cădere automată (retractabil) Ø40 mm x1,2mm grad 304 oțel inoxidabil (opț. Grad 316 oțel inoxidabil)

Brațe

Ø40 mm x 2mm grad 304 oțel inoxidabil (opț. grad 316 oțel inoxidabil)

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali:
Indicator de trecere
:

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali:

Alimentare

Voltaj
Consum

LED, standard.
LED, standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 9 W. max. ~44 W.

LED, standard.

: 110/220V AC 50/60 Hz. (%±10), 24V DC.
: ~în repaus ~ 4 W. max. ~44 W.

Alimentare

Voltaj
Consum

Mod operare

Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului; sistemul
se descuie după primirea unui input și motorul se activează printr-o împingere ușoară a brațului pentru a permite trecerea.

Mod operare

Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 75 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 82 treceri/min. Nominal : ~30 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~48 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată, braț
(retractabil) cu cădere automată, senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise,
stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator), placă inferioară, indicatori superiori de trecere, acoperire superioară personalizată
pentru a acomoda varii accesorii.

Sistem de control

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 75 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 82 treceri/min. Nominal : ~30 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Brațul cu cădere automată permite trecerea liberă în modul de urgență și în caz de pană de curent.

Greutate

~48 kg

Accesorii și
aplicații opționale

22

Aspecte tehnice

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator),
placă inferioară, mecanică manuală, acoperire superioară personalizată pentru a acomoda varii accesorii.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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Dimensiuni (mm)

24

Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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700 E N1

700 E N1 D
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice

26

Aspecte tehnice

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Brațe

Ø40 mm x 2mm grad 304 oțel inoxidabil cu două fețe (opț. Grad 316 oțel inoxidabil)

Brațe

Ø40 mm x 2mm grad 304 oțel inoxidabil cu două fețe (opț. Grad 316 oțel inoxidabil)

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali :

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali :

Alimentare

Voltaj
Consum

Alimentare

Voltaj
Consum

Mod operare

Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Mod operare

Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 82 treceri/min. Nominal: ~30 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 75 treceri/min. Nominal : ~25 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 82 + 82 treceri/min. Nominal: ~30 + 30 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 75 +75 treceri/min. Nominal : ~25 + 25 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~35 kg

Greutate

~35 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată, braț
(retractabil) cu cădere automată, senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise,
stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator), placă inferioară, indicatori superiori de trecere, acoperire superioară personalizată
pentru a acomoda varii accesorii.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, unitate motorizată, braț
(retractabil) cu cădere automată, senzor cu alarmă, unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise,
stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator), placă inferioară, indicatori superiori de trecere, acoperire superioară personalizată
pentru a acomoda varii accesorii.

LED, standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 4,4 W max. ~39 W.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

LED, standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 4,4 W. +~4,4 W max. ~39 W + ~39 W.
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32		
TURNICHEȚI PENTRU MOBILITATE REDUSĂ
32		605
33		 605 D
34		 705 E N1
35		 705 E N1 D

30

31

605

605 D
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)
750 / 1000

1500 / 2400
600

450 / 900

450 / 900

450 / 900

450 / 900

780

780

Ø33,7

205

205
750 / 1200

750 / 1200
50

450

50

180

50

50
1500 / 2400

1000

1000

50-70

Aspecte tehnice
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450 / 900

205

780

1000

780
205

180

450

1500 / 2000
600

Ø33,7

450 / 900

Ø33,7

300

300

Ø33,7

750 / 1200

Aspecte tehnice

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56).

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56).

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Caracteristici aripi

Disponibil în lungimi standard de 450 sau 900 mm. Ø33,7mm x 1,5 mm grad 304 ramă aripă din oțel inoxidabil cu panou acrilic.

Caracteristici aripi

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali:
Indicator de trecere
:

Indicatori

Alimentare

Voltaj
Consum

Mod operare

Sistem bidirecțional motorizat DC controlat electronic.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Timp deschidere/închidere aripi ~1,5-2,5 sec.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~37 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator),
placă inferioară.

LED, standard.
LED, standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 9 W. max. ~44 W.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Cu două fețe. Disponibil în lungimi standard de 450 sau 900 mm. Ø33,7mm x 1,5 mm grad 304 ramă aripă din oțel inoxidabil cu panou
acrilic.
Indicatori de stare/direcție laterali:
LED, standard.
Indicator de trecere
:
LED, standard.

Alimentare

Voltaj
Consum

Mod operare

Sistem bidirecțional motorizat DC controlat electronic.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Timp de închidere/deschidere aripă ~1,5- 2,5 sec.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~59 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator),
placă inferioară.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 18 W. max. ~44 W + ~ 44 W.
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705 E N1

705 E N1 D
Dimensiuni (mm)
450 / 900

730 / 1180
450 / 900

280

450 / 900

450 / 900

760

Ø33,7

185
180
560

50

730 / 1180

730 / 1180

50

450

50

1460 / 2360

50

955

Aspecte tehnice

34

760

185

760

955

760

Ø33,7
185

185

180

955

50-70

450 / 900

450 / 900

90

90

450

1460 / 1960
560

Ø33,7

280

1460 / 2360
560

Ø33,7

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56).

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56).

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Corp

Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață lustruită orbital mată (opț. Lustruită satinat)

Caracteristici aripi

Disponibil în lungimi standard de 450 sau 900 mm. Ø33,7mm x 1,5 mm grad 304 ramă aripă din oțel inoxidabil cu panou acrilic.

Caracteristici aripi

Indicatoari

Cu două fețe. Disponibil în lungimi standard de 450 sau 900 mm. Ø33,7mm x 1,5 mm grad 304 ramă aripă din oțel inoxidabil cu panou
acrilic.

Indicatori de stare/direcție laterali :

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali :

Alimentare

Voltaj
Consum

Alimentare

Voltaj
Consum

Mod operare

Sistem bidirecțional motorizat DC controlat electronic.

Mod operare

Sistem bidirecțional motorizat DC controlat electronic.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Timp de închidere/deschidere aripă ~1,5-2,5 sec.

Frecvență de utilizare

Timp de închidere/deschidere aripă ~1,5-2,5 sec.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~33 kg

Greutate

~53 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator),
indicatori pentru trecere superioară, placă inferioară.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
unitate pozitivă de încălzire, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, barieră cu țeavă (separator),
indicatori de trecere superioară, placă inferioară.

LED, standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 5 W. max. ~40 W.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

LED, standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 10 W. max. ~40 + ~ 40 W.
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40		
TURNICHEȚI CU TRECERE LIBERĂ
40		 SWG 101
41		 MRKT 404

38

39

SWG 101

MRKT 404
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice
Corp

Ø89 x 3mm grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil.

Corp

Ø70 x 2mm grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil.

Caracteristici aripi

Ø27 x 2mm îndoitură special curbată a aripii grad-304 oțel inoxidabil.

Brațe

Brațe rotative Ø40 x 2mm grad 304 oțel inoxidabil (opț. grad 316 oțel inoxidabil). (Ø42 x 2,5 mm braț fixat oțel)

Alimentare

Voltaj: Niciunul (versiune standard). Pentru versiunea cu blocare electromagnetică: 24 V DC. (250 mA).

Alimentare

Niciuna.

Unidirecțional, operat manual, deschidere prin împingere (90°- în direcția acelor de ceas sau opusă), sistem de întoarcere încărcat prin
arc.
Pentru versiunea cu blocare electromagnetică în cazul unei pene de curent blocarea electromagnetică eliberează panoul pentru trecere
liberă.

Mod operare

Unidirecțional, operat manual, trecere cu rotație prin împingere.

Greutate

~15 kg

Mod operare
Mod de urgență

40

Aspecte tehnice

Greutate

~15 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Blocare electromagnetică cu rezistență de 35 kgf, blocare manuală, stâlp cu blocare prin cheie, separator.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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44		
PORȚI RAPIDE
44		 HG 01
46		 HG 02 GL
50		 HG 02 GL DP
52		 SG 55 POARTĂ GLISANTĂ
56		 SG 90 POARTĂ GLISANTĂ
58		 PG 03 POARTĂ CU PADELE
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43

HG 01
Indicatorii glisanți tip
asteroid de pe capacul
superior sunt disponibili
opțional.

Dimensiuni (mm)
HG 01-S : UNITATE INDIVIDUALĂ (STÂNGA SAU DREAPTA)

HG 01-C: UNITATE CENTRALĂ

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior.

Corp

Corpul este construit din grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil finisat cu satin. Piatra de deasupra din granit natural (Star Galaxy Black
Pattern) este o caracteristică standard pentru o aparență decorativă și estetică. (opț. Materialele și tiparele disponibile)

Caracteristici aripi

Iluminat cu RGB LED, 10 mm. Sticlă groasă călită rezistentă la impact (opț. Policarbonat).

Capacul superior

20mm granit natural (Star Galaxy Black).

Indicatori

Alimentare

Mod operare

Frecvență de utilizare
Mod de urgență
Greutate
Accesorii și
aplicații opționale

DOT MATRIX LED, standard.
Indicatori de stare/direcție laterali :
Indicator de trecere
: RGB LED sub capacul superior și aripi standard (opț. indicatori LED glisanți tip asteroid pe capacul
superior).
Voltaj
: 110/220V AC 50/60 Hz. (±%10), 24V DC.
Consum (unitate individuală) : în repaus ~5W / în timpul operării ~51W.
Consum (unitate centrală) : în repaus ~10W / în timpul operării ~51W +~51W.
*Poate varia în funcție de accesoriile și aplicațiile utilizate.
Mișcare rapidă a aripii controlată electronic pentru trecere bidirecțională rapidă și delicată. Comutator dip switch intern cu selectare a
trecerii libere prin detecție a celulei foto, acces restricționat, modurile de acces controlat pe ambele sau o singură direcție sunt aspecte
incluse în construcția produsului.
Timp/viteză de deschidere a aripii: 0,8 sec.
Timp/viteză de închidere a aripii: 0,8 sec.
Nominal : ~30-60 treceri/minut (recomandat figură de referință).
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent (încărcat de bateria internă de rezervă).
Unitate individuală : ~110 kg
Unitate centrală : ~125 kg
Panouri laterale din sticlă temperată, unitate cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de
mesagerie audio, senzor cu alarmă, placă inferioară, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, separator, stâlp pentru citire
card.

*O linie de trecere constă în minim 2 bucăți de unități individuale plasate una cu fața la cealaltă.

+... n ...+
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*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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HG 02 GL
Dimensiuni (mm)
Indicatorii glisanți tip
asteroid de pe capacul
superior sunt disponibili
opțional.

HG 02 GL-S : UNITATE INDIVIDUALĂ (STÂNGA SAU DREAPTA)

HG 02 GL-C: UNITATE CENTRALĂ

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior.

Corp

Corpul este construit din oțel inoxidabil grad 304 (opț. grad 316) finisat cu satin. Piatra de deasupra din granit natural (Star Galaxy Black
Pattern) este o caracteristică standard pentru o aparență decorativă și estetică. (opț. Materialele și tiparele disponibile)

Caracteristici aripi

Aripi din sticlă de 10mm temperată (opț. Policarbonat), rezistentă la impact, iluminate cu RGB LED.

Capacul superior
Indicatori

Alimentare

Mod operare
Sistem de control
Frecvență de utilizare
Mod de urgență
Greutate
Accesorii și
aplicații opționale

Capac superior din sticlă temperată de 10mm (opț. Alte materiale).
Indicatorii glisanți tip asteroid de pe capacul superior sunt disponibili opțional.
Indicatori de stare/direcție : RGB LED sub capacul superior și aripi standard (opț. indicatori LED glisanți tip asteroid pe capacul
superior).
Voltaj
: 110/220V AC 50/60 Hz. (±%10), 24V DC.
Consum (unitate individuală) : în repaus ~4W / în timpul operării ~34W.
Consum (unitate centrală) : în repaus ~8W / în timpul operării ~34W +~34W.
*Poate varia în funcție de accesoriile și aplicațiile utilizate.
Mișcare rapidă a aripii controlată electronic pentru trecere bidirecțională rapidă și delicată. Comutator dip switch intern cu selectare a
trecerii libere prin detecție a celulei foto, acces restricționat, modurile de acces controlat pe ambele sau o singură direcție sunt aspecte
incluse în construcția produsului.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler. Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce furnizează contact uscat sau ieșiri
fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.
Timp/viteză de deschidere a aripii: 0,8 sec.
Timp/viteză de închidere a aripii: 0,8 sec.
Nominal : ~30-60 treceri/minut (recomandat figură de referință).
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent (încărcat de bateria internă de rezervă)
Unitate individuală : ~65 kg
Unitate centrală : ~80 kg
Panouri laterale din sticlă temperată, unitate cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de
mesagerie audio, senzor cu alarmă, placă inferioară, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, separator, stâlp pentru citire
card, indicatori glisanți de tip asteroid pe capacul superior.

*O linie de trecere constă în minim 2 bucăți de unități individuale plasate una cu fața la cealaltă.

+... n ...+
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*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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Dimensiuni (mm)
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Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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HG 02 GL DP
Indicatorii glisanți tip asteroid
de pe capacul superior sunt
disponibili opțional.

Dimensiuni (mm)
HG 02 GL DP-S : UNITATE INDIVIDUALĂ (STÂNGA SAU DREAPTA)
700
300

1000

400

400

1020

300

1000

HG 02 GL DP-C: UNITATE CENTRALĂ
1000

400

1020

400

300

400

400

1100
300

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior.

Corp

Corpul este construit din oțel inoxidabil grad 304 (opț. grad 316) finisat cu satin. Piatra de deasupra din granit natural (Star Galaxy Black
Pattern) este o caracteristică standard pentru o aparență decorativă și estetică. (opț. Materialele și tiparele disponibile)

Caracteristici aripi

Aripi din sticlă de 10mm temperată (opț. Policarbonat), rezistentă la impact, iluminate cu RGB LED.

Capacul superior
Indicatori

Alimentare

Mod operare
Sistem de control
Frecvență de utilizare
Mod de urgență
Greutate
Accesorii și
aplicații opționale

Capac superior din sticlă temperată de 10mm (opț. Alte materiale). Indicatorii glisanți tip asteroid de pe capacul superior sunt disponibili
opțional.
Indicatori de trecere/direcție : RGB LED sub capacul superior și aripi standard (opț. indicatori LED glisanți tip asteroid pe capacul
superior).
Voltaj
: 110/220V AC 50/60 Hz. (±%10), 24V DC.
Consum (unitate individuală) : în repaus ~4W / în timpul operării ~80W.
Consum (unitate centrală) : în repaus ~8W / în timpul operării ~80W +~80W.
*Poate varia în funcție de accesoriile și aplicațiile utilizate.
Mișcare rapidă a aripii controlată electronic pentru trecere bidirecțională rapidă și delicată. Comutator dip switch intern cu selectare a
trecerii libere prin detecție a celulei foto, acces restricționat, modurile de acces controlat pe ambele sau o singură direcție sunt aspecte
incluse în construcția produsului.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler. Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce furnizează contact uscat sau ieșiri
fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.
Timp/viteză de deschidere a aripii: 0,8 sec.
Timp/viteză de închidere a aripii: 0,8 sec.
Nominal : ~30-60 treceri/minut (recomandat figură de referință).
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent (încărcat de bateria internă de rezervă).
Unitate individuală : ~70 kg
Unitate centrală : ~85 kg
Unitate cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
placă inferioară, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, separator, stâlp pentru citire card, indicatori glisanți de tip asteroid
pe capacul superior.

*O linie de trecere constă în minim 2 bucăți de unități individuale plasate una cu fața la cealaltă.

+... n ...+
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*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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SG 55 POARTĂ GLISANTĂ
Dimensiuni (mm)

diferite înălțimi ale aripii

SG 55 S-S
Înălțime Aripă Sticlă: 900 mm

SG 55 S-C
Înălțime Aripă Sticlă: 900 mm

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Caracteristici aripi

De la -20°C la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior.
Corpul este construit din oțel inoxidabil grad 304 (opț. grad 316) finisat cu satin. Piatra de deasupra din granit natural (Star Galaxy Black
Pattern) este o caracteristică standard pentru o aparență decorativă și estetică. (opț. Materialele și tiparele disponibile)
Aripi iluminate cu RGB LED, din sticlă temperată (opț. Policarbonat) rezistentă la impact.
Opțiuni înălțime aripă din sticlă: 900mm- 1200mm- 2000mm standard.

Capacul superior

20mm granit natural (Star Galaxy Black).

Indicatori

DOT MATRIX LED, standard.
Indicatori de stare/direcție laterali
:
Indicator de trecere
: RGB LED standard sub capacul superior și aripi.
Voltaj
: 110/220V AC 50/60 Hz. (±%10), 24V DC.
Consum (unitate individuală) : în repaus ~11W / în timpul operării ~45W.
Consum (unitate centrală) : în repaus ~22W / în timpul operării ~45W +~45W.
*Poate varia în funcție de accesoriile și aplicațiile utilizate.
Mișcare rapidă a aripii controlată electronic pentru trecere bidirecțională rapidă și delicată. Comutator dip switch intern cu selectare a
trecerii libere prin detecție a celulei foto, acces restricționat, modurile de acces controlat pe ambele sau o singură direcție sunt aspecte
incluse în construcția produsului.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler. Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce furnizează contact uscat sau ieșiri
fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.
Timp/viteză de deschidere a aripii: 0,8-1,2 sec.
Timp/viteză de închidere a aripii: 0,8-1,2 sec.
Nominal : ~30-60 treceri/minut (recomandat figură de referință).
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Alimentare

Mod operare
Sistem de control
Frecvență de utilizare
Mod de urgență
Greutate
Accesorii și
aplicații opționale

SG 55 M-S
Înălțime Aripă Sticlă: 1200 mm

SG 55 T-S
Înălțime Aripă Sticlă: 2000 mm

SG 55 M-C
Înălțime Aripă Sticlă: 1200 mm

SG 55 T-C
Înălțime Aripă Sticlă: 2000 mm

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent (încărcat de bateria internă de rezervă).
Unitate individuală : ~150 kg
Unitate centrală : ~180 kg
Unitate cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
placă inferioară, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, separator, stâlp pentru citire card.

*O linie de trecere constă în minim 2 bucăți de unități individuale plasate una cu fața la cealaltă.
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*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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Dimensiuni (mm)
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Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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SG 90 POARTĂ GLISANTĂ
Dimensions (mm)

înălțimi diferite ale aripilor

SG 90 S-S

Înălțime Aripă Sticlă: 900 mm

SG 90 S-C

Înălțime Aripă Sticlă: 900 mm

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Caracteristici aripi

De la -20°C la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior.
Corpul este construit din grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil finisat cu satin. Piatra de deasupra din granit natural (Star Galaxy Black
Pattern) este o caracteristică standard pentru o aparență decorativă și estetică. (opț. Materialele și tiparele disponibile).
Iluminat cu RGB LED, 12 mm. Aripi din sticlă groasă călită rezistentă la impact (opț. Policarbonat). Opțiuni înălțime aripi de sticlă: 900mm1200mm- 2000mm.

Capacul superior

20mm granit natural (Star Galaxy Black).

Indicatori

Indicatori de stare/direcție laterali
Indicator de trecere

Alimentare

Mod operare
Sistem de control
Frecvență de utilizare
Mod de urgență
Greutate
Accesorii și
aplicații opționale

SG 90 M-S

Înălțime Aripă Sticlă: 1200 mm

SG 90 M-C

Înălțime Aripă Sticlă: 1200 mm

DOT MATRIX LED, standard.
:
: RGB LED standard sub capacul superior și aripi.

Voltaj
: 110/220V AC 50/60 Hz. (±%10), 24V DC.
Consum (unitate individuală) : în repaus ~11W / în timpul operării ~50W.
Consum (unitate centrală) : în repaus ~22W / în timpul operării ~50W +~50W.
*Poate varia în funcție de accesoriile și aplicațiile utilizate.
Mișcare rapidă a aripii controlată electronic pentru trecere bidirecțională rapidă și delicată. Comutator dip switch intern cu selectare a
trecerii libere prin detecție a celulei foto, acces restricționat, modurile de acces controlat pe ambele sau o singură direcție sunt aspecte
incluse în construcția produsului.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler. Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce furnizează contact uscat sau ieșiri
fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.
Timp/viteză de deschidere a aripii: ~1,3-1,6 sec.
Timp/viteză de închidere a aripii: ~1,3-1,6 sec.
Nominal : ~25- 50 treceri/minut (recomandat figură de referință).
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

SG 90 T-S

Înălțime Aripă Sticlă: 2000 mm

SG 90 T-C

Înălțime Aripă Sticlă: 2000 mm

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent (încărcat de bateria internă de rezervă).
Unitate individuală : ~190 kg
Unitate centrală : ~250 kg
Unitate cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, senzor cu alarmă,
placă inferioară, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, separator, stâlp pentru citire card.

*O linie de trecere constă în minim 2 bucăți de unități individuale plasate una cu fața la cealaltă.
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*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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PG 03 55 POARTĂ CU PADELE
Dimensiuni (mm)

900
158

50

158

145

145
550

175

Pot fi create combinații de lățime de
trecere netă de 550 și 900 mm.

1650
166

Corp din oțel acoperit cu pudră electrostatică (opț. Oțel inoxidabil grad 304).

Caracteristici aripi

Aripi din sticlă groasă călită, de 12mm. (opț. Aripi acrilice)

Capacul superior

Capac superior de 10 mm, panouri laterale acrilice de 6mm între stâlpii verticali. (opț. Sticlă temperată)

Indicatori

Indicatori de direcție și de trecere: LED-uri verticale și LED-uri glisante tip asteroid pe capacul superior standard.

Frecvență de utilizare
Mod de urgență
Greutate
Accesorii și
aplicații opționale

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent (încărcat de bateria internă de rezervă).
Unitate individuală : ~70 kg
Unitate centrală : ~85 kg
Panouri laterale din sticlă temperată, unitate cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de
mesagerie audio, placă inferioară, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, separator, stâlp pentru citire card, înălțimi diferite
ale aripilor.

175

205

175
550

550
1655

2005
158

166

158

50-70

50-70

50-70

50

50-70

50

1488

Sistem de control

550
1645

900 / 1200

Mod operare

145

550

1000

Alimentare

145

145

Voltaj
: 110/220V AC 50/60 Hz. (±%10), 24V DC.
Consum (unitate individuală) : în repaus ~8W / în timpul operării ~38W.
Consum (unitate centrală) : în repaus ~16W / în timpul operării ~38W +~38W.
*Poate varia în funcție de accesoriile și aplicațiile utilizate.
Mișcare a aripii controlată electronic pentru trecere rapidă și delicată către direcția de trecere. În caz de urgență, sistemul permite trecere
liberă prin deschiderea aripilor și poate fi deschisă manual în cazul unei pene de curent.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler. Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces ce furnizează contact uscat sau ieșiri
fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.
Timp/viteză de deschidere a aripii: ~0,8-1,2 sec. (în funcție de înălțimea aripii)
Timp/viteză de închidere a aripii: ~0,8-1,2 sec.
Nominal : ~25-50 treceri/minut (recomandat figură de referință).
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

50-70

1488

Corp

50

50-70

50-70

900 / 1200
1000

Aspecte tehnice

50

158

50-70

De la -20°C la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior.

175
550
900

158

Temperatură de operare,
Umiditate

50-70

1488

50-70

1000

900 / 1200

50-70

50-70

145

145

145

550

900

205

175

1998

175

550

900
2005

*O linie de trecere constă în minim 2 bucăți de unități individuale plasate una cu fața la cealaltă.

166

158

158
50-70

900 / 1200
1000

50-70

+ .... n .... +

145

145

145

550
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*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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62		
62		
63		
65		
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PORȚI DE STICLĂ
GL A1
GL A2
GL A3

61

GL A1

GL A2
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

780-1130
Ø230

780-1130
Ø230

550-900

Ø230

Ø230

550-900

780-1130

20-70

780-1130

550-900

230
50

780-1130

20-70

Aspecte tehnice

20-70

780-1130

50

780-1130

20-70

Aspecte tehnice

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior. (pentru versiunea
cu aripi cu țevi este disponibilă opțiunea IP 56).

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior. (pentru versiunea
cu aripi cu țevi este disponibilă opțiunea IP 56).

Corp

Piesă individuală grad 304 (opț. grad 316) finisată cu satin și cu corp circular din oțel inoxidabil.

Corp

Piesă individuală grad 304 (opț. grad 316) finisată cu satin și cu corp circular din oțel inoxidabil.

Sticlă groasă temperată rezistentă la impact, de 10mm (opț. Policarbonat sau acrilic). Disponibil în lungimi standard de 500mm sau
900mm
Sticlă standard groasă, de 10mm, temperată sau capac superior cu grosime de 20mm, din granit natural (Star Galaxy Black) pentru o
aparență estetică și decorativă (opț. Oțel inoxidabil 20mm sau alte materiale).

Caracteristici aripi

Sticlă groasă temperată rezistentă la impact, de 10mm (opț. Policarbonat sau acrilic).

Capacul superior

Sticlă standard groasă, de 10mm, temperată sau capac superior cu grosime de 20mm, din granit natural pentru o aparență estetică și
decorativă (opț. Oțel inoxidabil 20mm sau alte materiale).

Indicatori de stare și direcție : RGB LED standard sub capacul superior.

Indicatori

Indicatori de stare și direcție : RGB LED standard sub capacul superior.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 2 W. max. ~30 W.
Mecanism motorizat bidirecțional DC cu ajustări de cuplu și viteză. Sistemul deschide aripile la 90° în orice direcție și așteaptă până la
primirea contactului pentru a permite trecerea.
Aripa se mișcă înapoi și se blochează când intră în time-out prin control manual.

Alimentare

Caracteristici aripi
Capacul superior
Indicatori
Alimentare
Mod de operare

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Timp deschidere/închidere aripi ~1,5 - 2,0 sec.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~48 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară,
separator, stâlp pentru citire card.

*Poarta de ieșire a fi folosită funcțional în rute de evadare de urgență ca în EItVTR 1997-12 și DIN EN 60950-1:2011-01 (GL A1FWZ).

62

Ø230

930

1020

550-900

230

930

1020

780-1130
Ø230

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Mod de operare

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 2 W. max. ~30 W.
Mecanism motorizat bidirecțional DC cu ajustări de cuplu și viteză. Sistemul deschide aripile la 90° în orice direcție și așteaptă până la
primirea contactului pentru a permite trecerea.
Aripa se mișcă înapoi și se blochează când intră în time-out prin control manual.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Timp deschidere/închidere aripi ~2,5- 3,5 sec.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~41 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară,
separator, stâlp pentru citire card.

*Poarta de ieșire a fi folosită funcțional în rute de evadare de urgență ca în EItVTR 1997-12 și DIN EN 60950-1:2011-01 (GL A1FWZ).

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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GL A3
Dimensiuni (mm)

Ø230

1030

Ø1482
1290

794

1136
1186

Dimensiuni (mm)

794

96

96

50

50

50

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

REFERANS

Corp

Caracteristici corp

Trei aripi din sticlă temperată rezistentă la impact, de 10mm (opț. Policarbonat sau acrilic).

Indicatori

Indicatori de stare și direcție : RGB LED standard sub capacul superior.

Mod de operare

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Piesă individuală grad 304 (opț. grad 316) finisată cu satin și cu corp cilindric din oțel inoxidabil cu capac superior din mahon lustruit
pentru o aparență estetică și decorative. (opț. Oțel inoxidabil de 20mm sau alte materiale). Acoperire din mahon lustruit este inclusă pe
balustradele separatoare.
Piesă individuală grad 304 (opț. grad 316) finisată cu satin și cu corp cilindric din oțel inoxidabil cu sticlă temperată standard cu grosime
de 10mm sau capac superior din granit natural de 20 mm (Star Galaxy Black) pentru o aparență decorative și estetică (opț. Oțel inoxidabil
de 20mm sau alte materiale).

Caractristici aripi

Alimentare

64

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 44 model pentru interior.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 2 W. max. ~65 W.
Mecanism motorizat bidirecțional DC. Aripile se rotesc la 120° în orice direcție și se blochează la primirea contactului pentru a permite
trecerea.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

9-25 treceri/minut
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata frecvenței

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~95 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară,
separator, stâlp pentru citire card.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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68		
TURNICHEȚI LA SEMI-ÎNĂLȚIME
68		 HT 400
69		 HT 400 D

66

67

HT 400

HT 400 D
Dimensiuni (mm)
530

1480

Dimensiuni (mm)
730

2170
850

2130

1275
1250

932

1500
1422

1440

530

92

60

optional bottom plate

1440

1517
1422

60

530

850

optional bottom plate

950
2130

530

1422

1422

Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Brațe
Indicatori
Alimentare
Mod operare

68

Aspecte tehnice
1275
1250

Aspecte tehnice
De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 56)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață periată (opț. Satin). Panouri separatoare frontale și laterale din sticlă temperată sau
cu bară verticală din oțel inoxidabil (depinde de alegere).
Brațe rotative (90°) în patru secțiuni. Fiecare secțiune conține cinci brațe de Ø40 mm x 2mm grad 304 din oțel inoxidabil (opț. Ø42, Ø45
mm).
DOT MATRIX LED, standard.
Indicatori de stare/direcție :
Indicatoare de trecere
:
LED standard.
Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 14 W. max. ~50 W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Brațe
Indicatori
Alimentare
Mod operare

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate opțională de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 54 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil cu suprafață periată (opț. satin). Panouri separatoare frontale și laterale din sticlă temperată sau
cu bară verticală din oțel inoxidabil (depinde de alegere).
O pereche de brațe rotative (90°) în patru secțiuni. Fiecare secțiune conține cinci brațe de Ø40 mm x 2mm grad 304 din oțel inoxidabil
(opț. Ø42, Ø45 mm).
DOT MATRIX LED, standard.
Indicatori de stare/direcție :
Indicatoare de trecere
:
LED standard.
Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 28 W. max. ~50W + ~50 W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 50 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 34 treceri/min. Nominal : ~18 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 50 + 50 treceri/min. Nominal: ~25 + ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 34 + 34 treceri/min. Nominal : ~18 + ~18 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~150 kg

Greutate

~250 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, suport de montare cu citire
card.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă pentru montare
pe podea, fantă de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru
stadioane, indicatori animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, suport
de montare cu citire card.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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70

71

BT 312

BT 312 D
Dimensiuni (mm)

2200

1370

1370

695

600

600

2200

600

600

2261 (ops.2381)
2000 (ops.2120)

600
683

1500
600

2261 (ops.2381)
2000 (ops.2120)

695

261

261

1500

Dimensiuni (mm)

1370

1370

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Brațe
Indicatori
Alimentare
Mod operare

Sistem de control

Frecvență de utilizare
Mod de urgență

72

Aspecte tehnice
De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Disponibil opțional pentru a se conforma cu reglementările UK H&S de max. 98mm
spațiu între profilele verticale.
Rotor cu trei secțiuni (120°). Fiecare secțiune conține nouă brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40x2mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatori de stare/direcție :

Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Brațe
Indicatori

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 14W. max. ~50W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Alimentare
Mod operare

Sistem de control

Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 treceri/min. Nominal : ~20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
SSistemul permite libera trecere în ambele direcții (intrare-ieșire). Compatibil cu sisteme de alarmare la incendiu sau altele similare. La
finalul unei situații de urgență, sistemul revine la funcționarea în parametrii obișnuiți.

Frecvență de utilizare
Mod de urgență

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Disponibil opțional pentru a se conforma cu reglementările UK H&S de max. 98mm
spațiu între profilele verticale.
Rotor cu trei secțiuni (120°). Fiecare secțiune conține zece brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40x2mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatori de stare/direcție :

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 14W. max. ~50W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.
Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 treceri/min. Nominal : ~20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
Sistemul permite libera trecere în ambele direcții (intrare-ieșire). Compatibil cu sisteme de alarmare la incendiu sau altele similare. La
finalul unei situații de urgență, sistemul revine la funcționarea în parametrii obișnuiți.

Greutate

~275 kg

Greutate

~530 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, suport de montare cu citire
card, lumină inferioară.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, suport de montare cu citire
card, lumină inferioară.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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BTX 300 N1

BTX 300 N1 D
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)
1240
390

643

625

2220

2215

2000

1900

2215
2000

620

1490
620

636

625

643

215

215

215

1310
1241
390

1310
1240
390

1240
390

2220

1900
2000 (opt. 2120)
2215 (opt. 2335)

2000 (opt. 2120)
2215 (opt. 2335)

215

1490

641

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

Corp

Brațe
Indicatori
Alimentare
Mod operare

74

641

Aspecte tehnice
De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Se conformează cu reglementările UK H&S de max. 98mm spațiu între profilele
verticale.
Capacul superior este echipat cu amortizor pentru siguranță și conveniență în utilizare.
Sistemul opțional de iluminare inteligentă furnizează funcția de salvare a energiei (iluminare automată pe întuneric/ noaptea și, opțional,
poate bate paralel cu iluminarea spațiului).
Rotor cu trei secțiuni (120°). Fiecare secțiune conține nouă brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40x2mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatori de stare/direcție :

Temperatură de operare,
Umiditate

Corp

Brațe
Indicatori

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 8W. max. ~44W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Alimentare
Mod operare

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 treceri/min. Nominal : ~20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Greutate

~190 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Se conformează cu reglementările UK H&S de max. 98mm spațiu între profilele
verticale.
Capacul superior este echipat cu amortizor pentru siguranță și conveniență în utilizare.
Sistemul opțional de iluminare inteligentă furnizează funcția de salvare a energiei ( iluminare automată pe întuneric/ noaptea și, opțional,
poate bate paralel cu iluminarea spațiului).
Rotor cu trei secțiuni (120°). Fiecare secțiune conține nouă brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40x2mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatori de stare/direcție :

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 16W. max. ~44W + 44W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.
Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.
Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 + 48 treceri/min. Nominal: ~25 + 25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 + 40 treceri/min. Nominal : ~20 + 20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
Sistemul permite libera trecere în ambele direcții (intrare-ieșire). Compatibil cu sisteme de alarmare la incendiu sau altele similare. La
finalul unei situații de urgență, sistemul revine la funcționarea în parametrii obișnuiți.

Greutate

~365 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, copertină, suport de
montare cu citire card, adaptare specială a iluminării.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

75

Dimensiuni (mm)

76

Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

77

Dimensiuni (mm)

78

Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

79

BT 402

BT 402 D
Dimensiuni (mm)

1895

510

Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Brațe
Indicatori
Alimentare
Mod operare

80

510

2261
2000

1205

565

565

Aspecte tehnice

1895

1205

510

2261
2000

1285

1205

261

1205

261

1285

Dimensiuni (mm)

565

Aspecte tehnice
De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Disponibil opțional pentru a se conforma cu reglementările UK H&S pentru spații de
max. 98mm între profilele verticale.
Rotor cu patru secțiuni (90°). Fiecare secțiune conține nouă brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatoi de stare/direcție :

Temperatură de operare,
Umiditate
Corp
Brațe
Indicatori

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 8W. max. ~44W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Alimentare
Mod operare

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Disponibil opțional pentru a se conforma cu reglementările UK H&S pentru spații de
max. 98mm între profilele verticale.
Rotor cu patru secțiuni (90°). Fiecare secțiune conține zece brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatori de stare/direcție :

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 16W. max. ~44W + 44W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 treceri/min. Nominal : ~20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 + 48 treceri/min. Nominal: ~25 + 25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 + 40 treceri/min. Nominal : ~20 + 20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~235 kg

Greutate

~460 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, copertină, suport de
montare cu citire card.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, copertină, suport de
montare cu citire card.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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BTX 400 N1

BTX 400 N1 D

Corp

Brațe
Indicatori
Alimentare
Mod operare

82

509

563

509

563

509

1982

2215
2000

2215 (opt. 2335)
2000 (opt. 2120)

483

522

483
1292

1240
390

215

215

215
1900
2000

2215 (opt. 2335)
2000 (opt. 2120)

1310
1240
390

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

1240
390

1982

509

1240
390

215

1292

Dimensiuni (mm)

2060

Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice
De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Se conformează cu reglementările UK H&S de max. 98mm spațiu între profilele
verticale.
Capacul superior este echipat cu amortizor pentru siguranță și conveniență în utilizare.
Sistemul opțional de iluminare inteligentă furnizează funcția de salvare a energiei (iluminare automată pe întuneric/ noaptea și, opțional,
poate bate paralel cu iluminarea spațiului).
Rotor cu patru secțiuni (90°). Fiecare secțiune conține nouă brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatori de stare/direcție :

Temperatură de operare,
Umiditate

Corp

Brațe
Indicatori

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 8W. max. ~44W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Alimentare
Mod operare

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)
Grad 304 (opț. grad 316) oțel inoxidabil periat finisat cu suprafață electrostatică vopsită sau opțiuni de combinații mixte. (opț. Galvanizare
la baie fierbinte sub înveliș pentru modele de exterior). Se conformează cu reglementările UK H&S de max. 98mm spațiu între profilele
verticale.
Capacul superior este echipat cu amortizor pentru siguranță și conveniență în utilizare.
Sistemul opțional de iluminare inteligentă furnizează funcția de salvare a energiei (iluminare automată pe întuneric/ noaptea și, opțional,
poate bate paralel cu iluminarea spațiului).
Rotor cu patru secțiuni (90°). Fiecare secțiune conține zece brațe de Ø42x2,5mm acoperite cu pudră electrostatică, galvanizate la baie
fierbinte sau de Ø40mm din oțel inoxidabil (opț. Ø38, Ø42, Ø45mm).
Indicatori de stare/direcție :

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 16W. max. ~44W + 44W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 treceri/min. Nominal: ~25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 treceri/min. Nominal : ~20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 48 + 48 treceri/min. Nominal: ~25 + 25 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 40 + 40 treceri/min. Nominal : ~20 + 20 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~175 kg

Greutate

~420 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, copertină, suport de
montare cu citire card, adaptare specială a iluminării.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, fantă
de fise/ sistem inteligent de fise și cutie de fise, stâlp pentru citire card, limitator de locuri pentru soluții pentru stadioane, indicatori
animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate motorizată, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, copertină, suport de
montare cu citire card, adaptare specială a iluminării.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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Dimensiuni (mm)

84

Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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88		
STICLĂ ȘI SERII DE ÎNALTĂ SECURITATE
88		 BT 302 GL
89		 BT 402 GL
90
BT 400 GL
92
CGG-SQ-AIR
96
CGG-R-AIR
100
CGC 100
101
CGG 100

86

87

BT 302 GL

BT 402 GL
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Ø1500

220

200

220

Ø1500

600

2300
2100

~655

603

~695
6+6
Laminated
Glass
600

Aspecte tehnice

Aspecte tehnice

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)

Corp

Structura principală a ramei este construită din oțel inoxidabil grad 304 cu pereți laterali din sticlă laminați, de 4+4mm. Acoperire
superioară rezistentă la apă cu ramă asortată din oțel inoxidabil care o înconjoară. Servicii și mentenanță de la tavanul cabinei.

Corp

Structura principală a ramei este construită din oțel inoxidabil grad 304 cu pereți laterali din sticlă laminați, de 4+4mm. Acoperire
superioară rezistentă la apă cu ramă asortată din oțel inoxidabil care o înconjoară. Servicii și mentenanță de la tavanul cabinei.

Brațe

Rotor cu trei secțiuni (120°). Fiecare secțiune cuprinde aripi rotative din sticlă temperată de 12mm (opț. Laminate de 6+6mm).

Brațe

Rotor cu trei secțiuni (90°). Fiecare secțiune cuprinde aripi rotative din sticlă temperată de 12mm (opț. Laminate de 6+6mm).

Indicatori

Indicatori de stare/direcție :

Indicatori

Indicatori de stare/direcție :

Alimentare
Mod operare

88

680

180

180

1370

2300

2100

1500

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 14W. max. ~50W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Alimentare
Mod operare

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 15W. max. ~50W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 30 treceri/min. Nominal: ~20 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 20 treceri/min. Nominal : ~15 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 30 treceri/min. Nominal: ~20 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 20 treceri/min. Nominal : ~15 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~560 kg

Greutate

~590 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, stâlp
pentru citire card, indicatori animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, suport de montare
cu citire card, senzori cu fotocelule pentru prevenirea trecerilor neautorizate.

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, stâlp
pentru citire card, indicatori animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, suport de montare
cu citire card, senzori cu fotocelule pentru prevenirea trecerilor neautorizate.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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BT 400 GL
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

260

1350

1350

2260

2000

1350

605

180

55
680

595

1340

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (-50°C cu unitate de încălzire), RH 95% fără condensare/ IP 56 model pentru exterior. (opț. IP 66)

Corp

Structura principală de susținere a ramei este construită din oțel inoxidabil grad 304 cu pereți laterali din sticlă temperată. Acoperire
superioară rezistentă la apă cu ramă asortată care o înconjoară.

Brațe

Rotor cu patru secțiuni (90°). Fiecare secțiune cuprinde aripi rotative din sticlă temperată de 10mm.

Indicatori

Indicatori de stare/direcție :

Alimentare
Mod operare

90

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 8W. max. ~20W.
Sistem bidirecțional operat manual (opțional motorizat) cu moduri operaționale selectabile cu comutator dip switch, incluzând acces
controlat pe ambele părți, o parte liberă (intrare sau ieșire), cealaltă parte cu acces controlat și moduri de restricție a accesului.

Sistem de control

Toate intrările sunt protejate cu opto-cupler.
Compatibil cu sisteme de control cu toate căile de acces
ce furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Frecvență de utilizare

Capacitate mecanism (manual) : Max. 60 treceri/min. Nominal: ~18 treceri/min.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. 20 treceri/min. Nominal : ~15 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Greutate

~560 kg

Accesorii și
aplicații opționale

Unități cu telecomandă, unitate de interfață pentru PC, RS485, RS232 și LAN, contor, sistem de mesagerie audio, placă inferioară, stâlp
pentru citire card, indicatori animați, unitate de încărcare și baterie interioară, unitate pozitivă de încălzire, separatoare, suport de montare
cu citire card, senzori cu fotocelule pentru prevenirea trecerilor neautorizate.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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CGG - SQ - AIR
Dimensiuni (mm)

Frecvență de utilizare

1200
345

Mod de urgență
și situația de oprire
a alimentării
1200

1200

2500

2050

1140

Siguranță
Greutate

700

105

700

Pachete de siguranță
(opțional)

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C la +68°C (opț. -50°C cu încălzitor pozitiv), RH 95% (+/-2%) fără condensare, IP 44.

Corp

Oțel acoperit cu pudră electrostatică.

Uși rotative

Sticlă laminată 4+4 mm, curbată.

Indicatori/Semnalizare
Alimentare

Mod control

Sistem de control

92

Conține indicatori DOT MATRIX animați pe grinzi verticale, în plus față de benzile LED de pe ambele grinzi ale ușilor, pe ambele părți, ceea
ce determină statutul de trecere al porții.
Interioarele porților sunt echipate cu indicatori LED ai statusului pe tavan.
Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 29W. max. ~190W.
Poate fi controlat de contact uscat (control de la sol).
Compatibil cu toate sistemele de control (cititoare de coduri de bare și carduri, device-uri de verificare biometrică) ce furnizează contact
uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional poate fi controlat cu RS232/RS485 sau LAN (rețea).
Bidirecțional (înăuntru & afară), motorizat.
Poarta, în mod normal în poziție închisă, permite acces în direcția dorită la autorizarea din partea device-ului de control al accesului
(produs terț). Opțional, controlul accesului la nivelul 2 pentru persoana dinăuntru poate fi integrat pentru persoana din poartă.
Poarta este echipată cu senzori reflectori cu infraroșu pentru detecția prezenței persoanei din spațiul de trecere.
În cazul în care completarea trecerii eșuează din orice motiv, persoana poate întotdeauna să se reîntoarcă în direcția de intrare.
În cazul încercării unei persoane neautorizate de a intra pe poartă când altă persoană iese, completându-și accesul, sistemul blochează
încercarea și întoarce persoana neautorizată în direcția pe care a intrat.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Funcție de
Curățare-Întreținere

Accesorii și
aplicații opționale

Capacitate mecanism (motorizat) : 5-6 persoane/min. (trafic într-o singură direcție), 7-8 persoane/min. (trafic în două direcții)
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
Sistemul conține un design special și solenoizi certificați CE, care nu se încălzesc
la mai mult decât max. 10°C din -%100 ED temperatură mediu.
În cazul unui incendiu sau al altui semnal de urgență, ambele uși se deschid automat
pentru a furniza evacuare rapidă (fail safe).
În cazul unei situații de urgență în timpul trecerii, persoana dinăuntru poate deschide
ușa (în direcția intrării sale) pentru a evacua către butonul de urgență localizat în spațiul
de trecere.
În cazul unei pene de curent; ambele uși se deschid automat (fail safe), statusul ușilor
de „blocat” (fail secure) este disponibil opțional).
Senzori pneumatici de presiune fină pe ușile în mișcare, în plus față de senzorii pneumatici, ușile care se mișcă conțin control de cuplu
electronic.
Sistemul furnizează statică continuă și circulație continuă a aerului proaspăt în interiorul porții.
~460 kg
-senzor standard de greutate cu celulă de sarcină pe podeaua porții, control opțional al spațiului celulei de sarcină cu puncte multiple,
-instalarea cititorului de card/ suportului pentru dispozitiv de autorizare montat pe tavan sau podea, pentru aplicația de control al accesului
la nivelul 2 (pentru dispozitive terțe),
-detector cu Cameră Video 3D Pentru Trecere Sigură pentru detectarea intrării unei persoane neautorizate și numărarea numărului de
persoane care intră și ies independent (este posibil să fie detectat numărul de persoane dinăuntru și să fie prevenită trecerea neautorizată
prin numărarea persoanelor care intră),
-aplicație de bandă pentru trecere sigură (bandă cu șină) (presupune consultare bazată pe proiect),
-spațiu de stat în picioare activ,
- spațiu de stat în picioare pasiv.
Poarta este amenajată printr-un buton prin învârtire de cheie programabilă pe o parte a porții adiacentă cu ușa. Acest buton este
programabil pentru funcția dorită de utilizator și setată ca standard pentru a deschide o ușă pentru curățate-menținere sau alt scop.
Opțional, prin activarea butonului;
-ușa de pe aceeași parte se deschide și ambele uși devin libere pentru rotație manuală pentru curățare rapidă, sau
-poate fi programat pentru varii cerințe (ex. Evacuarea manuală a persoanei dinăuntru, deblocarea primei sau celei de-a doua uși etc.)
Pachete de securitate, opțiuni alternative de culoare, mod de eșuare de siguranță pentru situații de urgență, detector de metal, unitate cu
interfon, unitate pozitivă de încălzire, control (rețea) RS232/RS485/LAN, sticlă antiglonț, aparat de montare cu instalare ușoară și podea
ridicată reglabilă, materiale alternative pentru corp și ușă, sistem de control al podelei (celulă de sarcină) și alte unități.

Pachete de securitate, opțiuni
alternative de culoare, mod
de eșuare de siguranță pentru
situații de urgență, detector de
metal, unitate cu interfon, unitate pozitivă de încălzire, control
(rețea) RS232/RS485/LAN, sticlă
antiglonț, aparat de montare cu
instalare ușoară și podea ridicată
reglabilă, materiale alternative
pentru corp și ușă, sistem de
control al podelei (celulă de sarcină) și alte unități.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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Iluminare cu LED

Buton de urgență

Aer curat

Coloană interioară
pentru instalarea
sistemului biometric (opț)

Senzor de detectare a prezenței

Funcție anti-strângere
Senzor de presiune pneumatic
Control cuplu (electronic)

DOT MATRIX
Indicator animat și
(opț.) Suport de fixare
pentru cititor de carduri

KG

Indicatori de stare LED

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Comutator cu cheie
programabil

Sticlă securizată
anti-glonț

Senzor de greutate pe podea

95

CGG - R - AIR
Dimensiuni (mm)

Frecvență de utilizare

1200
345

Mod de urgență
și situația de oprire
a alimentării
1200

1200

2500

2050

1140

700

Greutate

105

700

Siguranță

Pachete de siguranță
(opțional)

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate
Corp

Uși rotative

Indicatori/Semnalizare
Alimentare

Mod control

Sistem de control

96

De la -20°C la +68°C (opț. -50°C cu încălzitor pozitiv), RH 95% (+/-2%) fără condensare, IP 44.
Formă cilindrică, compusă din pereți de sticlă curbată laminată transparentă 4mm+4mm rezistentă la spargere și file și grinzi din oțel,
acoperite cu pudră electrostatică (opțional în culoarea RAL preferată).
Spațiul de trecere conține iluminare LED și ventilație pentru aer proaspăt care furnizează în continuu aer curat.
Uși de sticlă laminată transparentă 4+4mm, curbată, pentru intrare și ieșire, care se rotesc independent una de cealaltă cu o moțiune
circulară și motorizată.
Ușile în poziția de încuiat, sunt structurate pentru a nu fi deschise în caz că sunt forțate prin încercări neautorizate.
Conține indicatori DOT MATRIX animați pe grinzi verticale, în plus față de benzile LED de pe ambele grinzi ale ușilor, pe ambele părți, ceea
ce determină statutul de trecere al porții.
Interioarele porților sunt echipate cu indicatori LED ai statusului pe tavan.
Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 14W. max. ~130W.
Poate fi controlat de contact uscat (control de la sol).
Compatibil cu toate sistemele de control (cititoare de coduri de bare și carduri, device-uri de verificare biometrică) ce furnizează contact
uscat sau ieșiri fundamentare.
Opțional poate fi controlat cu RS232/RS485 sau LAN (rețea).
Bidirecțional (înăuntru & afară), motorizat.
Poarta, în mod normal în poziție închisă, permite acces în direcția dorită la autorizarea din partea device-ului de control al accesului
(produs terț). Opțional, controlul accesului la nivelul 2 pentru persoana dinăuntru poate fi integrat pentru persoana din poartă.
Poarta este echipată cu senzori reflectori cu infraroșu pentru detecția prezenței persoanei din spațiul de trecere.
În cazul în care completarea trecerii eșuează din orice motiv, persoana poate întotdeauna să se reîntoarcă în direcția de intrare.
În cazul încercării unei persoane neautorizate de a intra pe poartă când altă persoană iese, completându-și accesul, sistemul blochează
încercarea și întoarce persoana neautorizată în direcția pe care a intrat.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Funcție de
Curățare-Întreținere

Accesorii și
aplicații opționale

~5 treceri/min.
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.
Sistemul conține un design special și solenoizi certificați CE, care nu se încălzesc
la mai mult decât max. 10°C din -%100 ED temperatură mediu.
În cazul unui incendiu sau al altui semnal de urgență; ambele uși se deschid automat
pentru a furniza evacuare rapidă (fail safe).
În cazul unei situații de urgență în timpul trecerii; persoana dinăuntru poate deschide
ușa (în direcția intrării sale) pentru a evacua către butonul de urgență localizat în spațiul
de trecere.
În cazul unei pene de curent; ambele uși se deschid automat (fail safe), statusul ușilor
de „blocat” (fail secure) este disponibil opțional).
Senzori pneumatici de presiune fină pe ușile în mișcare, în plus față de senzorii pneumatici, ușile care se mișcă conțin control de cuplu
electronic.
Sistemul furnizează statică continuă și circulație continuă a aerului proaspăt în interiorul porții.
~460 kg
-senzor standard de greutate cu celulă de sarcină pe podeaua porții, control opțional al spațiului celulei de sarcină cu puncte multiple,
-instalarea cititorului de card/ suportului pentru dispozitiv de autorizare montat pe tavan sau podea, pentru aplicația de control al accesului
la nivelul 2 (pentru dispozitive terțe),
-detector cu Cameră Video 3D Pentru Trecere Sigură pentru detectarea intrării unei persoane neautorizate și numărarea numărului de
persoane care intră și ies independent (este posibil să fie detectat numărul de persoane dinăuntru și să fie prevenită trecerea neautorizată
prin numărarea persoanelor care intră),
-aplicație de bandă pentru trecere sigură (bandă cu șină) (presupune consultare bazată pe proiect),
-spațiu de stat în picioare activ,
- spațiu de stat în picioare pasiv.
Poarta este amenajată printr-un buton prin învârtire de cheie programabilă pe o parte a porții adiacentă cu ușa. Acest buton este
programabil pentru funcția dorită de utilizator și setată ca standard pentru a deschide o ușă pentru curățate-menținere sau alt scop.
Opțional, prin activarea butonului;
-ușa de pe aceeași parte se deschide și ambele uși devin libere pentru rotație manuală pentru curățare rapidă, sau
-poate fi programat pentru varii cerințe (ex. Evacuarea manuală a persoanei dinăuntru, deblocarea primei sau celei de-a doua uși etc.)
Pachete de securitate, opțiuni alternative de culoare, mod de eșuare de siguranță pentru situații de urgență, detector de metal, unitate
cu interfon, unitate pozitivă de încălzire, control (rețea) RS232/RS485/LAN, unitate interfon, încălzitor pozitiv, sticlă antiglonț, aparat de
montare cu instalare ușoară și podea ridicată reglabilă, materiale alternative pentru corp și ușă, sistem de control al podelei (celulă de
sarcină) și alte unități.

Pachete de securitate, opțiuni
alternative de culoare, mod
de eșuare de siguranță pentru
situații de urgență, detector de
metal, unitate cu interfon, unitate pozitivă de încălzire, control
(rețea) RS232/RS485/LAN, sticlă
antiglonț, aparat de montare cu
instalare ușoară și podea ridicată
reglabilă, materiale alternative
pentru corp și ușă, sistem de
control al podelei (celulă de sarcină) și alte unități.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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Dimensiuni (mm)
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Dimensiuni (mm)

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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CGC 100

CGG 100
Dimensiuni (mm)

397

Dimensiuni (mm)

2345

230
480

Aspecte tehnice
De la -20°C până la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model de interior.

Corp

Formă cilindrică, 1,5 mm grosime, oțel inoxidabil grad 304.
Ușile de acces fixate la exterior localizate între structura de suport și perete.
Unitatea de control se află deasupra panoului de pe tavan de pe cabinetul superior.
Carcasa cilindrică rotativă motorizată din interior furnizează control prin acces direcționat.

Indicatori/Semnalizare

Indicatori de stare/direcție :

Alimentare

Voltaj
Consum

Mod operare

Sistem bidirecțional motorizat controlat DC electronic pentru control al accesului în instalații de înaltă securitate

Frecvență de utilizare

100

1260

630

Aspecte tehnice

Temperatură de operare,
Umiditate

Sistem de control

630
127

850
1000

1260

7

45
Ø6

480

235

Ø66

2205
2345

1260

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 14W. max. ~130W.

Toate intrările sunt protejate prin opto-cuplare. Controlat prin contact uscat sau input fundamentar. Compatibil cu toate sistemele de
control al accesului care furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este
disponibil.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. ~2 treceri/min. Nominal : ~2 treceri/min. (recomandat figura de referință)
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Accesorii și funcții
opționale

Senzor de greutate.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C până la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model de interior.

Corp

Formă cilindrică, 1,5 mm grosime, oțel inoxidabil grad 304.
Unitatea de control se află deasupra panoului de pe tavan de pe cabinetul superior.
Carcasa cilindrică rotativă motorizată din interior furnizează control prin acces direcționat.

Indicatori/Semnalizare

Indicatori de stare/direcție :

Alimentare

Voltaj
Consum

Mod operare

Sistem bidirecțional motorizat controlat DC electronic pentru control al accesului în instalații de înaltă securitate.

Sistem de control
Frecvență de utilizare

LED, standard/Iluminare cu LED-uri standard.

: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
: în repaus ~ 20W. max. ~130W.

Toate intrările sunt protejate prin opto-cuplare. Controlat prin contact uscat sau input fundamentar. Compatibil cu toate sistemele de
control al accesului care furnizează contact uscat sau ieșiri fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este
disponibil.
Capacitate mecanism (motorizat) : Max. ~2 treceri/min. Nominal : ~2 treceri/min. (recomandat figura de referință)
*Utilizarea diferitelor unități de control al accesului poate schimba rata fluxului.

Mod de urgență

Sistemul permite trecere liberă în modul de urgență și în cazul unei pene de curent.

Accesorii și funcții
opționale

Senzor de greutate, sticlă antiglonț.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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104		
POARTĂ PIETONALĂ
104		 Poartă pietonală

102

103

Poartă pietonală
Dimensiuni (mm)

Aspecte tehnice
Temperatură de operare,
Umiditate

De la -20°C până la +68°C/ RH 95% fără condensare/ IP 44 model de interior.

Corp

Toate părțile construcției sunt din oțel ușor galvanizat acoperit cu pudră sau oțel inoxidabil grad 304, protejat împotriva apei pentru
utilizare exterioară.
Lățime trecere: 900mm. Îndeplinește reglementările UK H&S de max. 98mm spațiu între profilele verticale.

Aripi

40 x 40 x 2 mm ramă cu bare verticale de Ø27 x 2 mm și profil central orizontal de 40 x 60 x 2 mm.

Alimentare
Sistem de control

104

Voltaj
: 110/220-240 V. 60/50 Hz AC (% +/- 10) 24V DC.
Consum : în repaus ~ 360mA. max. ~900mA.
Controlat prin contact uscat sau input fundamentar. Compatibil cu toate sistemele de control al accesului care furnizează contact uscat
sau ieșiri fundamentare. Opțional modulul de control RS232/RS485/TCP IP este disponibil.

Evaluare IP

IP 56

Accesorii și funcții
opționale

Încuietoare electromagnetică cu sonerie de alertă, indicatori roșu-verde de status, închizător automat de uși, încuietoare cu lacăt, panouri
de instalare pentru diferite aplicații. Capacitatea de a fi folosită ca poartă de ieșire de urgență după adaptare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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108		
TURNICHEȚI MOBILI
108		 Cabină pentru turnicheți

106

107

Cabină pentru turnicheți

Șantiere
Activități
Festivaluri
Aspecte tehnice

Concerte

Dimensiuni

2240 x 1870 x 2550 mm (2250 x 2170 x 2750 mm oblon cu rolă) (dimensiuni opționale sunt disponibile)

Corp

Panou compozit 45- 50 mm (materiale opționale sunt valabile)

Caracteristici standard

Șasiu inferior 3 mm + acoperiș cu 4 jgheaburi + toată construcția acoperită electrostatic peste galvanizare în baie fierbinte.

Mobilitate
Accesorii și funcții
opționale

Evenimente
Stadioane

Poate fi ridicată și mutată de deasupra cu macara.
Poate fi ridicată și mutată de dedesubt cu stivuitor sau camion pentru paleți.
Iluminator de interior LED pentru zi, cameră: date + linie telefonică + (110/220V)ștecher și 2 rafturi, oblonul superior se deschide în sus
(aripă), rampă pentru acces cu cărucior, panou pentru avertismente iluminat, consolă de acces.

113

0

108

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.

*Design și specificații supuse schimbărilor fără notificare.
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2240

70

2550

2080

109

110

111

ACCESORII

CUSTOMIZĂRI

Braț (retractabil) cu cădere
automată

Controale manuale

Contor

Mecanism pentru fise

Stâlpi de montare pentru
citire card

Console de montare pentru
citire card

112

113

114

115

ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ
SAN. TİC. A.Ş.
Köseköy, Çuhane Cd.
N:130 41080 Kartepe
Kocaeli / TÜRKİYE
T : +90 262 373 48 48
came.com/ozak

EUROPA
ITALIA
CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

ASIA
INDIA
CAME India Automation
Solutions,
New Delhi

BELGIA
CAME Benelux, Lessines

E.A.U
CAME Gulf, Dubai

CROAȚIA
CAME Adriatic, Kastav

AMERICA DE SUD ȘI NORD
BRAZILIA
CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, São Paulo

FRANȚA
CAME Franța, Paris
URBACO, Avignone
GERMANIA
CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

CHILE
CAME PARKARE Chile, Santiago

IRLANDA
CAME BPT Irlanda, Dublin

MEXIC
CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

OLANDA
CAME Olanda, Breda

PERU
CAME PARKARE Peru, Lima

POLONIA
CAME Polonia, Warszawa

SUA
CAME Americas Automation,
Miami

PORTUGALIA
CAME Portugalia, Lisabona
RUSIA
CAME Rusia, Moscova
SPANIA
CAME Spania, Madrid
PARKARE, Barcelona
UK
CAME Regatul Unit,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol
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