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Turniket CATCHER

Všeobecné informace
Turniket typu Catcher je vyroben z vysoce kvalitní 
nerezové oceli zaruèující dlouhou životnost. Má 
vysoce spolehlivý mechanismus zahrazení, který 
se velice osvìdèil v porovozu v mnoha 
prùmyslových zónách a stanicích metra po celém 
svìtì. Vhodný do vstupù se zvýšenými nároky na 
zabezpeèení proti neoprávnìnému pøístupu, proto 
je vybaven  nìkolika senzory za úèelem detekce a 
zabránìní neoprávnìnému vstupu do areálu . 
Zdokonalené zabudovaní osvìtlení dává turniketu 
elegantní vzhled. K dispozici je  jednoduchá I 
dvojitá verze turniketu. Mùže být instalován v 
prùchodech s pøístupem pro osoby s postižením.

 

Použití
Prùmyslové zóny, veøejná doprava, zábavní parky 

Výhody
• Spolehlivost detekce neoprávnìného pøístupu
• Vysoká míra prùchozí kapacity
• Vìtší šíøe zahrazení prùchodu
• Dlouhá životnost  mechanické konstrukce - vyroben 
• z vysoce kvalitní oceli tl. 2 mm

Vlastnosti
• Obousmìrný i jednosmìrný prùchod (napø. s 

omezeným vstupem a volným výstupem, uzavøou 
se jen v pøípadì, že se jedná o neautorizovaný 
prùchod.)

• Senzory pro detekci neoprávnìného vstupu
• Servopohon

Ovládání
Autonomní
• autonomní pøístupová jednotka GPX APr 

(autonomní snímaè bezdotykových karet)
• validátor mincí a žetonù 
• tlaèítko
• dálkové ovládání 

Z nadøazených systémù 
(parametrické nastavení funkcí, parametrù):
• Pøístupový systém, kde lze provádìt veškeré 

operace s daty (povolování a blokování 
pøístupových karet do objektu nebo zón, 
statistiky pøítomnosti osob, pøístupová práva 
apod.)  GPA – pøístupový systém GreenPro 
Acces

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

• Docházkové systémy 

Technické údaje
Minimální šíøka vstupního zahrazení     600-900 mm 
Poèet prùchodù    30-60 osob/min.
Pøíkon max.    60 W
Napájení    24+-3 V
Rozmìry    1860/100/1010mm
Hmotnost  max.    100 kg

oProvozní teplota          0až+45 C
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