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TTD-08A je vodotěsný tripodový turniket, navržený pro 
umístění do venkovního prostředí bez nutnosti instalace 
stříšky.
Je vybaven rameny s funkcí automatic anti-panic, 
která automaticky sklopí rameno blokující průchod při 
poplachovém signálu (např. z EPS). Rameno se sklopí 
také v případě výpadku napájení. LED indikátory zobrazují 
povolený a zamítnutý průchod. 

SoučáST bALEní

 + turniket se zabudovanou řídící jednotkou
 + tripodová ramena, umožňující automatický anti-panic režim
 + dálkový ovladač

DESign

turniket obsahuje dva směrové led indikátory, umístěné na čelních 

panelech, a další led indikátory aktuálního stavu (otevřeno / zavřeno) na 

horním krytu turniketu. kryt turniketu má speciálně navržená místa pro skrytou montáž čteček identifikačních karet přístupových systémů (prostor pro 

čtečku má velikost 35 x 90 x 30mm). Čtecí oblasti čteček karet jsou na každé straně vyznačeny příslušnými piktogramy.
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Provozní režim a signalizace 
směru průchodu

Místa pro skrytou montáž 
bezkontaktních čteček id médií

automatická funkce anti-panik panel dálkového ovládání
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VLASTnoSTi A VÝHoDY

 + Moderní design v provedení nerezové oceli
 + led signalizace na předním panelu a horním krytu
 + Místa pro skrytou montáž bezkontaktních čteček id médií v těle turniketu s led piktogramy pro signalizaci
 + automatická funkce anti-panik
 + Venkovní provoz bez přístřeší, provozní teplota od -20 ° C do + 45 ° C (od -20 ° C do + 55 ° C pod přístřeškem) 
 + Provedení v nerezové oceli typu 316 (volitelné)

SPEcifikAcE

Parametr Popis

napájení 12V dC

Proudový odběr 6000 ma

délka jednotlivého průchodu 2 vteřiny

stupeň krytí iP65

Max. počet průchodů za min. 30

Šíře průchodu 550 mm

délka ramene 510 mm

Životnost 1 500 000 průchodů

rozměry 750 x 1016 x 1166 mm (š x v x h)

hmotnost 70 kg

Provozní teplota -20° C až +45°C
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