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Turniket CALISTO

Všeobecné informace:
Univerzální typ tripodového turniketu Calisto pro 
kontroluprùchodu s širokým spektrem použití v interiéru i v 
exteriéru. K indikaci prùchodu slouží zaøízení z kruhových 
diod situovaných podél horní strany turniketu. Dodává 
atraktivní vzhled a jeho barevné provedení je jasné a 
dobøe viditelné i na pøímém sluneèním svìtle. Kvalita 
materiálu a jeho zpracování zaruèují jeho spolehlivost a 
dlouhou životnost. Vstup pro invalidy nutno doplnit 
brankou. Vylepšená konstrukce skøínì zaruèuje snadný 
pøístup k mechanismu pro technickou údržbu. 
Mechanismus je pøístupný pøes vrchní kryt, který je 
uzamèen speciálním klíèem. Dodáváno se sadou 
kotevních šroubù.

Použití
v prùmyslových objektech, administrativních 
budovách, obchodech i v hromadné dopravì

Výhody
• Rychlejší odbavení osob
• Atraktivní a vysoce funkèní vzhled
• Jednoduchá instalace, snadná údržba
• Variabilita identifikaèních médií a ovladaèù - dle 

individuálních požadavkù klienta (bezkontaktní 
karty, èipy, dálkové ovládání, èárový kód apod.)

• Dlouhá životnost  mechanické konstrukce - 
vyroben z vysoce kvalitní oceli tl. 2 mm

• Konstrukèní øešení umožòuje snadný prùchod se 
zavazadly

Vlastnosti
• Obousmìrný prùchod i jednosmìrný prùchod 

(napø. s omezeným vstupem a volným 
výstupem)

• Svìtelná indikace prùchodu dobøe viditelná i na 
pøímém sluneèním svìtle

• Anti-panic systém sklopení otoèného ramene pro 
volný prùchod pøes turniket 

• Turniket má mechanický pohon (vhodnìjší do 
exteriéru) nebo servopohon 

• Tìlo z oceli v provedení nerez nebo lakované dle 
vzorníku RAL

Volitelné pøíslušenství
Typ pohonu, barva, 
GPX APr  nebo jiné pøístupové médium s 
bezpotenciálovým výstupním kontaktem, 
dálkový ovladaè atd.

snímaè bezdotykových karet 

Ovládání
Autonomní: 
• pøes autonomní pøístupovou jednotku 
     autonomní snímaè bezdotykových karet
• pøes validátor mincí a žetonù 
• tlaèítkem
• dálkové ovládání

Znadøazených systémù 
(parametrické nastavení funkcí, parametrù):
• Pøístupový systém GPA (GreenPro Acces), kde lze 

provádìt veškeré operace s daty (povolování a 
blokování pøístupových karet do objektu nebo zón, 
statistiky pøítomnosti osob, pøístupová práva apod.)  

 • Vstupenkové systémy (Prodej vstupenek,rezervace,
     statistiky, abonentky)
• Docházkové systémy 

GPX APr 

Technické údaje
Minimální šíøka vstupního zahrazení 530 mm 
Poèet pruchodu  20-30 osob/min.
Pøíkon max. 60 W
Napájení 24+-3 V
Rozmìry turniketu d/š/v    1350/260/1050 mm
Hmotnost  max. 60 kg

oProvozní teplota -15 až +45 C
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