Branka WHD-04
Elektromechanická branka WHD-04 pro použití
v interiéru. Je určena pro zajištění kontroly vstupu
v maloobchodě, administrativě nebo veřejné dopravě.
Branka je ekonomicky výhodným řešením regulace
průchodu.
Technické parametry
Funkce:

Branka disponuje čtyřmi pracovními
režimy nastavitelnými pomocí
dálkového ovládacího panelu a je
určena pro obousměrný jednotlivý nebo hromadný průchod. Průchod lze regulovat
v obou směrech

Koncepce:

Branka WHD-04 se skládá ze sloupku, trubkového křídla a řídící jednotky
(samostatné zařízení umístěné ve skříňce poblíž branky) dálkového ovládacího
panelu.
Sloupek je vyroben z práškově lakované oceli, křídlo z nerezu. Na sloupku je
instalován indikátor stavu branky.

Ovládání:

Branku lze ovládat pomocí dálkového kabelového nebo bezdrátového (pulzní
režim) ovládacího panelu, případně systémem kontroly přístupu (ACS).
Branka je konfigurována jako „normally open“ (N/O), to znamená že zůstává
odemčena, dokud nedojde k pokusu o neautorizovaný průchod.
Je-li napojen do systému elektronické požární signalizace (EPS), může být branka
trvale odemčena automaticky signálem požárního poplachu. Stejně se chová
v případě přerušení napájení Branka je vybavena zabudovaným náhradním zdrojem
elektrické proudu (12V).

Režimy:

Branka disponuje čtyřmi pracovními režimy nastavitelnými pomocí dálkového
ovládacího panelu:
-

jednotlivý průchod v daném směru

-

dvojitý průchod nehledě na směr

-

volný průchod v obou směrech

-

uzavřeno v obou směrech

Instalací mechanického omezovače rotace je možné konfigurovat branku na
jednosměrnou.
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Time-out:

Branka má přednastavenou čekací dobu, kdy je možno započít průchod (pohnout
ramenem) po přijetí platného autorizačního signálu. V pulzním režimu je to 5
sekund, v potenciálovém po dobu trvání řídícího signálu. Po uplynutí této doby se
turniket automaticky uzamkne.

Konstrukce:

Sloupek – práškově lakovaná ocel
Ramena – leštěná nerezová ocel (AISI 304), ∅ 32 mm
Výplň – zesílený plast

Modely:

WHD-04.R – reliéfní povrch skříně se slídovým perleťovým efektem, světle béžový
WHD-04.G - reliéfní povrch skříně se slídovým perleťovým efektem, tmavě šedý
WHD-04.E - vysoce kvalitní práškový lak s barvou hvězdné oblohy
Na objednávku je možno si vybrat barvu
práškového lakování podle vzorníku
RAL.

Kapacita:

25 průchodů za minutu

Rozměry:

1040 x 785 x 160 mm

Prac. teplota: 0°C až +40°C
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