Tourniquet - Draaikruis
Onze tourniquet HIS Turnstile is een manshoge tourniquet en verkrijgbaar in een
enkele of dubbele uitvoering. De tourniquet is zeer geschikt voor het controleren van
persoonsbewegingen en wordt gebruikt op onder andere bouwplaatsen, toegang van
bedrijfsterreinen, sportstadions, evenementenlocaties en is plaatsbaar in containers.

HIS TURNSTYLE

De tourniquet is voor alle situaties
verkrijgbaar met een 3-rotor of 4-rotor.
Een 3-rotor is geschikt voor de meeste
locaties. Een 4-rotor wordt toegepast op
locaties waar een hogere veiligheidsgraad
wordt geëist. In de afwerking zijn
verschillende mogelijkheden.
Zo kunt u denken aan een volledig
thermisch verzinkte afwerking of de optie
van een gedeeltelijke of volledige coating
in iedere RAL kleur.
In de tourniquet zijn de elektronische
componenten volledig beschermd in een
waterdichte kast aan de bovenzijde.
Zo kan er door potentiaal vrije contacten
verschillende vormen van toegangscontrole
worden toegepast.
Door gebruik van gangbaar modulair vrije
componenten kan de tourniquet worden
aangepast naar uw wensen. Zo kan de ene
zijde een gecontroleerde toegang bieden,
terwijl de andere zijde een gangbare uitgang
biedt. Of andersom.
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Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
Coating in iedere RAL-kleur mogelijk.
Uitvoering in 3-arms of 4-arms rotor, armen ø 48 mm.
Uitvoering standaard aan beide zijden gecontroleerd.
Bi-directioneel, zowel in- als uitgaande bewegingen.
Doorgang 610 mm, vrije doorloophoogte 2150 mm.
Opgebouwd uit koker 120x80 mm, voorzien van montagevoorzieningen.
Doorloopscherm voorzien van spijlen ø 25 mm.
Besturingskast afgesloten met slot aan buitenzijde.
Diverse uitvoeringen samen te stellen met verschillende componenten.
> Fail-close: tourniquet blijft dicht bij spanningsuitval.
> Fail-open: doorgang is mogelijk in het geval van spanningsuitval.
> Mechanische module: altijd een doorgang mogelijk,
op slot te zetten met een sleutel.
> Teller signalisatiemodule mogelijk waarbij de module berekend hoeveel
rotaties de tourniquet in beide richtingen heeft gedaan.
> Doorgangssignalisatiemodule mogelijk waarbij de module zorgt voor
aansturing van de optionele stoplichten.

Solide mechanisme

4 ontgrendelingssleutels

Mechanisme beschermd door slot

Optionele accessoires
> Transportplateau: ideaal voor de situatie van veranderende toegangen
(bijvoorbeeld bij gebruik op evenementen of bouwplaatsen) om de
tourniquet via een heftruck te verplaatsen.
1460 mm
Toegang met code

> Afdak: beide zijden van de tourniquet zijn te voorzien
van een afdak zodat droog door de tourniquet
kan worden gelopen.

Taglezer

> Diverse vormen van toegangscontrole:
badgelezers, telefoonmodule of pincode-tableau.

2310 mm

> Signalisatie: rood/groen stoplicht om de
doorgangsrichting aan te geven.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973
Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten
gebruiksklaar worden opgeleverd. Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat
alles na installatie goed werkt.
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