Uw wereldwijde partner in toegangsoplossingen

Pegas GL

Draaipoort

Open vormgeven
Draaipoorten zijn ontworpen om grote
aantallen mensen, zowel personeel als
bezoekers, representatief te ontvangen.
De combinatie van een modern design
met bewezen technologie maakt iedere
ontvangstruimte efficiënter in gebruik en
fraaier van interieur.
De toepassingen zijn divers, van een fraaie
oplossing voor een mindervaliden doorgang
tot effectieve controle van geautoriseerde
gebruikers.

Draaipoort Pegas GL (0 - 340°)
De draaipoort Pegas GL kenmerkt zich door zijn aantrekkelijk en modern design gecombineerd met glas en duurzame materialen. Het is
geschikt voor representatieve ontvangstruimtes waar het personenverkeer gecontroleerd kan worden door een receptie. Het is de beste oplossing voor mindervaliden, grote objecten en voor plotselinge evacuatie.
Uitvoeringen in gekleurd glas maken het mogelijk om de draaipoort te
integreren in elke omgeving.
De Pegas GL wordt geleverd met volledig glazen panelen, eventueel
voorzien van RVS beugel. De draaipoort kan in twee richtingen bediend
worden. De opening van 0 tot 340° zorgt voor een gemakkelijke,
comfortabele en veilige doorgang. De draaipoort is perfect te
combineren met een van de halfhoge tourniquets.
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Algemene kenmerken
Doorstroomsnelheid
Bij directe toegangsautorisatie
maximaal 60 passages per
minuut.
Mechanisme
De processor gestuurde Pegas
kan direct worden opengestuurd
of pas openen nadat licht tegen
de glazen vleugel wordt geduwd,
het zogenaamde Push & Go
principe.
De openingshoek kan ingesteld
worden van 0 tot 340°, in
beide richtingen.

Pegas GL
Standaard functies

Toebehoren / opties

- Gemotoriseerd
- Doorgang in beide richtingen,
elektronisch regelbaar
- De openingshoek kan ingesteld
worden van 0 tot 340°,
in beide richtingen
- Instelbaar Push & Go of
automatisch openen
- Glazen vleugel 340° roteerbaar
- Soepele stille werking
- Fraai design van RVS en glas voor
binnen- en buitentoepassingen

-

Noodstroomvoorziening
Pilaren en houders voor accessoires
Bedieningspaneel met drukknoppen
Identificatiesystemen
Gekleurd glas
Leverbaar met RVS beugel
Behuizing in Ø204 mm
Fail lock / Fail safe

Alternatieve uitvoeringen
- Glaspaneel op maat
(maximaal 1000 mm breed)

Besturingsinterface
De Pegas 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 poort worden
ingesteld om te blokkeren in
vrijstand te draaien.
(Fail lock / Fail safe)
Optioneel is er noodstroomvoorziening, die bij een spanningsuitval zorgt dat de poort gedurende
6 uur continu blijft functioneren.
Leveringsdetails
Rotor en glazen paneel worden
separaat geleverd.
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							Optie: RVS beugel
Technische gegevens
Materiaal rotorkolom
Materiaal draaivleugel

Geborsteld of gepolijst RVS 304
8 mm dik veiligheidsglas

Voeding

230V wisselstroom, 50/60 HZ

Max. vermogen

30 W

Schakelspanning

12V gelijkstroom

Gewicht

75 Kg

