Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen

BAR EC/EK

Compacte driepoottourniquet
Effectieve toegangscontrole
Driepoottourniquets laten het passeren van
grote aantallen bezoekers gereguleerd
verlopen. Dit type tourniquet kent vele
toepassingen in bijvoorbeeld kantoren,
musea, zwembaden en scholen.
Record Toegangstechniek biedt hiervoor
verschillende typen
aan die een effectieve toegangscontrole
combineren met een aantrekkelijke en
compacte vormgeving. Kenmerkend aan
de tourniquets is dat ze zowel praktisch
als esthetisch zijn.

Driepoottourniquet BAR EC/EK
De driepoottourniquet BAR EC/EK is speciaal ontworpen voor situaties
waar minimale afmetingen in combinatie met grote doorvoercapaciteit,
gemakkelijk en snelle identificatie van personen, hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid vereist zijn. Door het moderne design en de hoge
kwaliteit is de tourniquet geschikt voor zowel binnen- als voor
buitensituaties.
Moderne elektronica maakt een eenvoudige instelling van de tourniquet
modus mogelijk. Diverse soorten van identificatie- en signaleringssystemen kunnen op de tourniquet worden aangesloten. De tourniquet is
leverbaar in gecoate of RVS uitvoering en kan worden uitgerust met een
anti-paniek functie.

www.record-toegangstechniek.nl

Algemene kenmerken
Doorstroomsnelheid
De doorstroomsnelheid is
maximaal 30 personen per
minuut.
Mechanisme
De driepootnaaf is zelfcentrerend
en beschikt over een:
- hydraulische demping voor
geruisloze werking
- mechanisch slot dat twee gelijktijdige passages voorkomt
- anti-terugloopmechanisme dat
tegengesteld draaien voorkomt

BAR EC/EK
Standaard functies

Toebehoren / opties

- Handbediend
- Doorgang in beide richtingen,
elektronisch regelbaar
- Input voor het vrijgeven/vastzetten
van het mechanisme in elke richting
- Output voor de beschikbaarheid van
de unit in een bepaalde richting
- Output voor het tellen van de
passages
- Instelbare time-outfaciliteit
- Geschikt voor binnen- en
buitentoepassingen

- Richting indicator middels
LED-display
- Afstandsbediening door middel
van een drukknopconsole
- Montage van door de klant
aangeleverde kaartlezers
- Identificatiesystemen (waaronder
kaartlezers en biometrie)
- Passageteller
- Valarm
- Leverbaar in gecoate en
volledige RVS uitvoering
- Fail lock / Fail safe

Besturingsinterface
De BAR EC/EK besturing is
voorzien van een microprocessor
en beschikt tevens over diverse
ingangen en potentiaal vrije
uitgangscontacten.
Stroomstoring/Noodgevallen
Bij spanningsuitval of in geval
van nood kan de tourniquet
worden ingesteld om in vrijstand
te draaien of om juist te
blokkeren. (Fail lock / Fail safe)
Optioneel kan een valarm
worden toegepast die automatisch weg klapt om een vrije
vluchtweg te creëren.
Leveringsdetails
De BAR EC/EK serie wordt
volledig geassembleerd geleverd.
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Technische gegevens
Materiaal ombouw
Materiaal driepootnaaf
Materiaal driepootarmen

Staal in RAL7040, met deksel in RVS 304
Gietaluminium met zwarte afwerking
Mat gepolijst RVS 316

Voeding

230V wisselstroom, 50/60 HZ

Max. vermogen

30 W

Schakelspanning

12 V gelijkstroom

Gewicht

175 kg

