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Turnikety navržené
pro rùzná použití

Uplatnìní v exteriéru
i v interiéru

Administrativní budovy,
sportovní areály,
hromadná doprava ap.

Vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálù

Velké množství
pøíslušenství

Turnikety
pro kontrolu vstupu

Turniket PORTA
Všeobecné informace
Interiérový turniket Porta s pojezdovými skly je urèen ke kontrole vstupu do kanceláøských center,
kongresových center nebo luxusnìjších prostor lázní klubù èi zábavních center. Jeho vzhled je velmi
elegantní a moderní, s dùrazem na vysokou úroveò pohodlí a bezpeènosti. Bezhluèný provoz pøispívá k
vysokému uživatelskému komfortu. Charakteristické je “vzdušné” a velmi jemné provedení, aby tento
produkt designovì vyhovoval vysokým estetickým požadavkùm. K dispozici je jednoduchá i dvojitá verze
turniketu. Vhodný jako prùchod pro osoby s handicapem.

Použití
Stylové kanceláøe, nadstandardní administrativní
budovy, finanèní a vládní intituce, fitness kluby, láznì,
zábavní centra

Výhody
• Reprezentativní vzhled
• Bezhluènost
• Vysoká míra prùchozí kapacity
• Maximální bezpeènost
• Jednoduchá udržba se zabezpeèeným pøístupem
• Dlouhá životnost

Vlastnosti
• Obousmìrný prùchod i jednosmìrný prùchod (napø. s
omezeným vstupem a volným výstupem)
• Bezhluèný zavírací mechanismus
•Tìlo z oceli v provedení nerez
• Anti-panic systém

Volitelné pøíslušenství
Prùhledné nebo matné provedení hrazení (nebo dle
pøání zákazníka napø. s logem apod.), jiné pøístupové
médium s bezpotenciálovým výstupním kontaktem,
dálkový ovladaè, èteèka karet, mincovník atd.

Technické údaje
Minimální šíøka vstupního zahrazení700 mm
Poèet prùchodù
8-20 osob/min.
Pøíkon max.
80 W
Napìtí
230V
Rozmìry turniketu d/š/v
1525/153/1005 mm
Hmotnost max.
85 kg
Provozní teplota
0 až +45oC

Ovládání
Autonomní
• autonomní pøístupová jednotka GPX APr
(autonomní snímaè bezdotykových karet)
• validátor mincí a žetonù
• tlaèítko
• dálkové ovládání
Z nadøazených systémù
(parametrické nastavení funkcí, parametrù):
• Pøístupový systém, kde lze provádìt veškeré
operace s daty (povolování a blokování
pøístupových karet do objektu nebo zón,
statistiky pøítomnosti osob, pøístupová práva
apod.) GPA – pøístupový systém GreenPro
Acces
• Vstupenkové systémy (Prodej vstupenek,
rezervace, statistiky, abonentky)
• Docházkové systémy
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