TURNIKET T-5
obousměrný tripodový turniket
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky
n Jídelna n Přístupy n Docházka n Docházka Mini n Personalistika n Mzdy n Sklad n Majetek n Zakázky

Obousměrný tripodový turniket bez ramen, signalizace
pomocí dvojice LED diod, pro vnitřní aplikace. Součástí
dodávky je kabelový dálkový ovladač pro turniket a dva klíče
pro mechanické odblokování rotace tripodu. Turniket je
ocelový, povrch je upraven práškovým lakováním do světle
šedé barvy (RAL 7035).
Levný turniket s příznivou cenou díky lehké konstrukci těla turniketu,
modifikovaného rozbočovače a jednoduché světelné signalizaci. Tyto úpravy
umožnily snížit výrobní náklady.
Se shodnou funkčností, podobnou mechanikou a elektronikou jako u produktu TTR-04.1, turniket T-5 splňuje tradiční vysokou úroveň spolehlivosti a
dlouhé životnosti, jaká je vyžadována u všech dalších produktů společnosti
Perco.

Indikátory Otevřeno/Zavřeno

kontrolní panel

klíče pro mechanické odblokování

anti-panic

specifikace
Parametr

Popis

Napájení

12V DC

Proudový odběr

750 mA

Délka jednotlivého průchodu

2 vteřiny
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TURNIKET T-5
obousměrný tripodový turniket

Parametr

Popis

Stupeň krytí

IP40

Max. počet průchodů za min.

30

Šíře průchodu

500 mm

Délka ramene / šířka bariéry

462 mm

Životnost

1 500 000 průchodů

Rozměry

280 x 1025 x 260 mm (š x v x h)

Hmotnost

35 kg

Provozní teplota

+1 °C až +45 °C

schéma
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TURNIKET T-5
obousměrný tripodový turniket

VARIANTY
TTR-08A

TTR-O7

TTR-O4.1, TTR-04CW
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