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Obousměrný motorický turniket se čtyřmi zábranami, které 
jsou vůči sobě navzájem v úhlu 90 stupňů. Turniket je
v nerezovém provedení, délka ramen je 600 mm od osy 
turniketu.

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.

Vysoká životnost a bezpečný provoz je zárukou dlouhodobého používání 
turniketu. elektrický pohon zajišťuje hladké, tiché a bezsetrvačné otáčení.
na sloupcích turniketu se nacházejí červené a zelené stavové indikátory ukazující směr průchodu a momentální stav turniketu. kontrolní ovládání 
umožňuje mechanické odblokování turniketu pro zajištění volného průchodu v obou směrech. na vyžádání je možné turnikety dodat s odpovídajícím 
zábradlím.

specifikace

Parametr Popis

napájení 24V dc

Proudový odběr 2500 ma

délka jednotlivého průchodu 2,5 vteřiny

Max. počet průchodů za min. 23

Šíře průchodu 600 mm

délka ramene / šířka bariéry 601 mm

rozměry 1202 x 1013 x 1202 mm (š x v x h)

hmotnost 20 kg
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schéMa

Varianty

rTD-03s + rb-03s rTD-03s + rb-03Tp


