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Turniket IRBIS

Všeobecné informace:
Tripodový turniket Irbis s nastavitelným otoèným 
ramenem urèení pøedevším pro zábavné parky, lyžaøské 
areály. Je vybaven èteèkou bezkontaktních karet s 
dlouhým dosahem, což umožòuje navýšit prùchodnost 
turniketu. Souèástí turniketu je zaøízení na indikaci 
prùchodu zobrazením informace na obrazovce o 
povoleném/zamítnutém vstupu. Je vybaven také 
zvukovým nebo hlasovým zaøízením. Konstrukèní øešení 
umožòuje snadný prùchod. Kvalita materiálu a jeho 
zpracování zaruèují jeho spolehlivost a dlouhou 
životnost i za nepøíznivých klimatických podmínek. 
Èteèky bezkontaktních karet s dlouhým dosahem 
umožòují bezobslužný prùchod, což ocení vyznavaèi lyží 
a snowboardù.

Použití
Zábavné parky, lyžaøské areály, lanovky, vleky

Výhody
• Obrazový i zvukový indikátor prùchodu
• Rychlejší odbavení osob
• Komfortní prùchod pro dìti i dospìlé (nastavitelné 

otoèné rameno)
• Jednoduchá instalace, snadná údržba
• Dlouhá životnost  mechanické konstrukce - vyroben z 

vysoce kvalitní oceli tl. 2 mm

Vlastnosti
• Obousmìrný prùchod i jednosmìrný prùchod 

(napø. s omezeným vstupem a volným 
výstupem)

• Anti-panic systém – dálkovì ovládané 
uvolnìní otoèného ramene pro volný 
prùchod pøes turniket 

• Nastavitelná výška stojanu pro pohodlné 
využívání dìtí i dospìlých

•  Turniket má mechanický pohon (vhodnìjší 
do exteriéru) 

•   Tìlo z oceli v provedení nerez 

Volitelné pøíslušenství
Integrace zvukového a hlasového zaøízení, 
jiné pøístupové médium s bezpotenciálovým 
výstupním kontaktem, dálkový ovladaè atd.

 

Ovládání
Autonomní: 
• pøes autonomní pøístupovou jednotku GPX APr 
    ( autonomní snímaè bezdotykových karet)

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)

Technické údaje
Minimální šíøka vstupního zahrazení  530 mm 
Poèet prùchodù 20-30 osob/min.
Pøíkon max. 40 W
Napájení 24+-3 V
Rozmìry turniketu d/š/v 660/300/1420 mm
Hmotnost  max. 60 kg

oProvozní teplota -40 až +45 C
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