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Turnikety navržené
pro rùzná použití

Uplatnìní v exteriéru
i v interiéru

Administrativní budovy,
sportovní areály,
hromadná doprava ap.

Vyrobeno z vysoce
kvalitních materiálù

Velké množství
pøíslušenství

Turnikety
pro kontrolu vstupu

Turniket DEFENDER
Všeobecné informace
Vysoký rotaèní turniket Defender
je typem
bezobslužného turniketu s vysokou úrovní
zabezpeèení kontroly prùchodu, s širokým spektrem
použití v exteriéru. Turniket je vyroben z jakostního
materiálu, vybavený precizními vnitøními souèástmi,
má robustní konstrukci , aby byl zaruèen jeho
spolehlivý, bezúdržbový provoz a dlouhá životnost i v
nepøíznivých klimatických podmínkách. Konstrukce
turniketu zaruèuje bezpeèný a pohodlný prùchod jedné
osoby. K dispozici je jednoduchá i dvojitá verze
turniketu. Turniket Defender neumožòuje prùchod
invalidních osob. Vstup pro invalidy nutno doplnit
brankou.

Použití
Stadiony, zábavní parky, prùmyslové zóny, nápravná
zaøízení

Výhody
• Výsoká úroveò zabezpeèení objektu a kontroly vstupu
• Bezobslužnost
• Bezúdržbový provoz a vysoká životnost

Vlastnosti
• Vnìjší èásti jsou z nerezové oceli nebo
lakované dle vzorníku RAL
• Vnitøní èásti mají antikorozní úpravu
• Mechanický pohon
• Obousmìrný i jednosmìrný prùchod

Ovládání
Autonomní:
• pøes autonomní pøístupovou jednotku GPX APr
(autonomní snímaè bezdotykových karet)
• pøes validátor mincí a žetonù
• tlaèítkem
• 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

Volitelné pøíslušenství
Barva, snímaè bezdotykových karet GPX APr
nebo jiné pøístupové médium s
bezpotenciálovým výstupním kontaktem,
dálkový ovladaè atd.

Technické údaje
Min. šíøka vstupního zahrazení 530 mm
Poèet prùchodù
20-30 osob/min.
Pøíkon max.
30 W
Napájení
24+-3 V
Rozmìry turniketu
1580/1350/2240mm
Hmotnost, max.
250 kg
o
Provozní teplota
-30 až +45 C
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