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Avax B50 BOYALI BOY TURNİKESİ

ÇİFT
YÖNE

GEÇİŞ

B50 Elektrostatik Boyalı Boy Turnikesi; Yüksek geçiş güvenliği gerektiren yerler için idealdir. Kaba kuvvet yahut şiddet eylemlerine
karşı dayanıklıdır. Tripod turnikelerde olduğu gibi üzerinden atlama yahut kaçak geçiş yapma ihtimali yoktur.
Kafes turnike diyede adlandırılabilen tam boy turnikesi, zorlansa bile kilitli mod özelliği sayesinde asla açılmaz. Elektronik geçiş
kontrol sistemi cihazları olan parmak izi okuyucu, damar tanıma cihazı, iris tanıma cihazı, yüz tanıma ve kartlı geçiş terminalleri
ile entegreli olarak çalışabilir. Sessiz ve yumuşak geçişler için harika bir yöntem olan bu turnike, aynı zamanda da özgün ve
dekoratif bir görünüme sahiptir.
Turnike, üç ışıklı konumlu göstergeye sahiptir. Turnike geçişe hazır olduğunda yeşil ok sürekli olarak yanıp söner. Geçiş izni
verildiğinde ise yeşil ok sürekli olarak yanar. Turnikeden geçiş yapıldığı anda da karşı yönde geçişin yasak olduğuna dair kırmızı
renkli “X” işareti yanmaktadır.

Teknik Özellikler

Gövde

Demir üzeri elektrostatik boyalı gövdeye sahiptir

Kollar

SPCC Soğuk haddelenmiş çelik

Geçiş Mesafesi

56 cm

Tripod Kilitleme

Sadece Selonoid çekili iken geçişe imkan verir

Acil Durum

Enerji kesilmesi,yangın ihbar sisteminden gelen sinyal veya acil durumlarda boşa dönerek hızlı tahliiyeyi sağlar

Geçiş Yönü

Sadece giriş, sadece çıkış yahut her iki yöne geçiş olarak istenildiği gibi ayarlanır

Geçiş Süresi

İstenildiği gibi ayarlanabilir

Geçiş İkazı

Görsel ve sesli olarak uyarılar verir

Geçiş Bilgisi

NC:Normalde kapalı veya NO:Normalde açık

Geçiş Hızı

~35 kisi / dakika

Geçiş Kontrolü

Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir, yarı dönüşü gerçekleştikten sonra geri dönülemez.

Çalışma Voltajı

100/240 V

Güç Tüketimi

60 W

Frekans

50-60 Hz

Kullanım Alanı

İç ve Dış Ortam (Dış ortamlarda üstünde tente olmalıdır)

Çalışma Sıcaklığı

-30 ile +80 Derece

Test Sonucu

Test edilmiş 3 Milyon geçiş

Ağırlık

Yaklaşık 160 kg

Kurulu Ölçüleri

1400 x 1200 x 2230 mm

Access Kontrol

Parmak izi, yüz tanıma, damar tanıma ve kart okuyuculardan sinyal alarak birlikte kombine çalışabilir.

Sertifikalar

ISO, CE ve Garanti belgesi

Teknik Çizim

Avantajları

En üst kısmından yere kadar
uzanan 10 sıra kol olduğundan
üzerinden atlama yahut kaçak geçiş
yapma ihtimali yoktur.

Kendi üzerinde bulunan patentli
yağlama sistemi sayesinde bakım
ihtiyacını en aza indirir.

Elektrostatik toz boya ile uzun
süreli kullanıma hizmet eder.
Çevresel faktörlerden minimum
düzeyde etkilenir.

Yüksek kaliteli PCB ve elektronik
bileşenlerine sahiptir. Çevresel
elektro - manyetik gürültüden
etkilenmeden çalışır

Ergonomik pleksi tasarım, Yüz
tanıma, parmak izi okuma ve kart
okuyucu takılmasını kolaylaştırır.

Geçiş
yönünde
Parlak
LED
işaretleriyle yönlendirme yaparak
karışıklığı ortadan kaldırmaktadır.

Shock
Absorber
teknolojisi
sayesinde
turnike
dönüşlerde
sessiz ve yumuşak geçiş
yapılmasını sağlar.

Yere dört noktadan montaj
yapılabildiği için turnike geçişlerde
sallanmadan çalışır.

Fabrikalar

Havalimanları

Kamu Kurumları

Stadyumlar

Akıllı Binalar

Cezaevleri

Lojistik Sahalar

Polis Merkezleri

Residanslar

Barajlar

İş Merkezleri

Eğitim Kurumları

Oteller

Askeri Alanlar

Alışveriş Merkezleri

Yemekhaneler

Spor Salonları

Etkinlik Alanları

Fuar Girişleri

Toplu Taşıma İstasyonları

