Turnikety a zábrany

Turnikety

Pre motorizáciu Bekamatic®
motor / znižovač je zabudovaný

Prínosy

v riadiacom stĺpiku.

Dlhá životnosť

Tento typ automatizácie

Automatické a ručné turnikety. Sú vhodné na inštaláciu v priemyselných objektoch, športových zariadeniach a
parkoch.

zaručuje bezchybnú prevádzku

Široký sortiment

i v extrémnych podmienkach.

Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že moderný elektronický systém ovládania a automatizácie zaisťujú

Mechanický zabezpečovací
systém zabraňuje, aby sa brána

dlhodobú a spoľahlivú prevádzku turniketov.
Kvalita
Odolnosť plus progresívny systém automatizácie a jednoduchá inštalácia.

dala otvoriť ručne, keď sa už

Inovačný dizajn

zatvorila.

Turnikety sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo čiernej pozinkovanej ocele, prípadne upravené práškovaním.

Použitie
• Ochrana priemyselných lokalít
• Kontrola prístupu
• Štadióny, lyžiarske vleky a ďalšie športové
zariadenia
• Dočasné ovládanie prístupu na osobitných
akciách či festivaloch

Alternatívne je možné použiť vystužený sklený polyester s gélovým náterom.

BF2
Nízke turnikety BF2 je možné použiť pre riadenie prevádzky na peších zónach
a zariadeniach vyžadujúcich vysokú mieru bezpečnosti.
Disponujú:
– riadením prevádzky vo voliteľnom smere,
– trojitým rotorom s rozpätím ramien 120°,
– elektromechanickým riadením pohybu ramena, čo umožňuje plynulé
prechádzanie a automatické zamykanie ramien,
– bezpečné napájanie 24V,
– piktogramy LED  a X, ktoré ukazujú stav zariadenia.

BF3
Vysoké turnikety BF3 je možné použiť na riadenie prevádzky na vonkajších
peších zónach v zariadeniach vyžadujúcich vysokú mieru bezpečnosti.
Disponujú:
– jednoduchým alebo dvojitým riadením prevádzky vo voliteľnom smere,
– trojitým alebo štvoritým rotorom s ramenom s rozpätím 120° alebo 90°,
– elektromechanickým riadením pohybu ramena, čo umožňuje plynulé
prechádzanie a automatické zamykanie ramien,
– bezpečné napájanie 24V,
– vhodný na vonkajšie použitie,
– piktogramy LED  a X, ktoré ukazujú stav zariadenia.

Sú k dispozícii v týchto prevedeniach a kombináciách:
K dispozícii v týchto prevedeniach a kombináciách:
BF2-T
Konštrukcia a rotor sú vyrobené
z nehrdzavejúcej ocele, vhodné na vnútorné
použitie

BF-2-TM
Konštrukcia vyrobená z čiernej pozinkovanej
ocele s povrchovou úpravou práškovaním,
rotor vyrobený z nehrdzavejúcej ocele,
vhodné pre vonkajšie použitie

BF3-1-3N
Konštrukcia, rotor a strieška z nehrdzavejúcej
ocele
BF3-1-3OCM
Konštrukcia, rotor a strieška vyrobené
z čiernej pozinkovanej ocele s povrchovou
úpravou práškovaním
BF3-1-3OCN
Konštrukcia vyrobená z čiernej pozinkovanej
ocele, rotor a strieška z nehrdzavejúcej ocele.

BF2-N2
Konštrukcias oplotením a rotor
z nehrdzavejúcej ocele, vhodné na použitie
vo vnútri

Všetky turnikety je možné vybaviť spúšťacími rotorovými ramenami.
K dispozícii sú i riešenia na mieru.

K dispozícií sú i riešenia na mieru.
Možnosti
Všetky turnikety je možné na požiadanie navrhnúť tak, aby boli kompatibilné
s už existujúcim bezpečnostným systémom zákazníka.
Tiež môžu byť vybavené:
– halogénovou lampou osvetľujúcou priechod,
– strieškou, ktorá úplne zakrýva turniket,
– predĺženou rotorovou konštrukciou na inštaláciu napr. na dlažbu.
Dodané turnikety je možné ihneď používať.
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BF2-SKI
Konštrukcia vyrobená z polyesterovej
sklennej zmesi s gélovým náterom, rotor
z nehrdzavejúcej ocele, vhodné pre
lyžiarske vleky

