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A TiSO komplex fizikai biztonságot szavatoló megoldások globális
gyártója. Az 1996-ban létrehozott tervezőiroda és gyártóegység a
személyi beléptető kapuk és az objektumvédelmi megoldások területén
kínál széleskörű megoldásokat partnereinek.
A több mint 350 főt foglalkoztató, tervezői, gyártói, logisztikai és értékesítő
részegységeket magába foglaló cégcsoport képes a legmagasabb
biztonságtechnikai követelményeknek is megfelelő szolgáltatást nyújtani
világszerte. Az alkalmazott ISO 9001:2015 minőségbiztosítási szabványnak,
valamint a berendezések folyamatos tesztelésének, fejlesztésének
köszönhetően a TiSO szolgáltatásait folyamatosan a legmagasabb szinten
tartja. A TiSO által tervezett és gyártott megoldások már több mint 20 éve
és 60 országban nyújtanak biztonságosabb életet világszerte.
A Blocker Kft. a katalógusban található biztonsági megoldások
gyártójának, az ukrán TiSO vállalat csoport hivatalos magyarországi,
márkaforgalmazója.
A Blocker Kft. eleget tesz a katalógusban található valamennyi
berendezés magyarországi forgalmazásával, tervezésével, beépítésével,
folyamatos üzemeltetésével, technikai kiszolgálásával és a környezetre
gyakorolt hatásával kapcsolatos összes követelménynek, feltételeknek és
a vonatkozó jogszabályoknak.
Cégünk olyan megoldásokat ajánl a magas szintű objektumvédelem,
illetve a személyi- és gépjármű beléptetés területén, amelyek
megfelelnek az összes vonatkozó Európai szabványnak és a lehető
legjobb ár/teljesítmény aránnyal rendelkeznek.

Szolgáltatásaink
Igényfelmérés, tanácsadás:
Számunkra kiemelten fontos, hogy partnereink biztonsági igényeinek
teljesen megfelelő megoldásokat nyújthassunk. Számos berendezésünk
kialakítását, működtetését akár egészen egyedi igényekhez illeszkedve
is tudjuk biztosítani.
Telepítés, üzembehelyezés:
Szükség esetén és köszönhetően együttműködő partnereinknek
teljes kivitelezést (költséghatékony szállítás, műszaki előkészítés és
kivitelezés) is képesek vagyunk vállalni. Ezen túlmenően, megoldásaink
elérhetőek generál kivitelezést vállaló partnereknek, valamint
végfelhasználóknak is.
Időszakos műszaki kiszolgálás, kiterjesztett garancia:
A telepítés és az üzembe helyezés elvégzésével még nem ér véget
a munkánk. Partnereink igénylik karbantartási szolgáltatásainkat
a berendezések működőképességének megőrzése érdekében.
Számíthat gyártóink és telepítő technikusaink szakértelmére,
biztonsági megoldásaink tökéletesen fognak működni. Egyaránt
kínálunk negyedéves, féléves és egyéves karbantartási szolgáltatást,
valamint kiterjesztett garanciát. Meghibásodás esetén azonnali
hibadiagnosztikát biztosítunk annak érdekében, hogy a berendezés
újra megbízhatóan működjön.

FORGÓVILLÁS KAPUK
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KIEGÉSZÍTŐK

Mobil platform, menekülő ajtó, korlátok
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Kártyagyűjtő
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FORGÓSZÁRNYAS KAPUK

TARTALOMJEGYZÉK
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Skull

LENGŐSZÁRNYAS KAPUK

AUTOMATA GYORSKAPUK

TELJES MAGAS FORGÓKAPUK
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Centurion

Nyomógombos vezérlés

Nyitási/Zárási idő, másodperc

Beléptető rendszerhez köthető

Nyitott áthaladási kapacitás, fő/perc

Drop-arm, vészhelyzetre

Áthaladási kapacitás, fő/perc

Szervo-motoros

IP fokozat

Kétirányú

Mozgássérült

CONTENTS

Átjárási szélesség, mm

TARTALOMJEGYZÉK

Szimbólumok

Anti-tailgating funkció

!

A berendezések specifikációja eltérhet a képeken látható műszaki tartalomtól.
A műszaki rajzok csak tájékoztatásul szolgálnak.
A méretek különbözőek lehetnek az egyes konfigurációktól, opcióktól függően.
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CENTURION
A «CENTURION» az egyik legkedveltebb forgóvilla, mely
minimális helyigénnyel maximális megbízhatóságot nyújt. A
rendkívül gyors szervo-meghajtás és mechanika következtében
nem alakulnak ki sorok a beléptetésnél. Vészhelyzetben a leeső
karos mechanizmus hatékony és gyors (3 másodpercen belüli)
szabad áthaladást tesz lehetővé.

FORGÓVILLÁS KAPUK

A rozsdamentes szálcsiszolt nemesacél felület bármilyen
környezethez illeszthetővé teszi a forgóvillát (egyedi színű
porszórt felületek elérhetőek). Opcionális kiegészítőkkel
lehetőség van a forgóvilla kültéri alkalmazására is. Az
elektromechanikus vészüzemmód funkció biztosítja a menekülő
útvonalba történő alkalmazás feltételét (vészhelyzetben a fail
safe üzemmódnak köszönhetően a kapun át lehet haladni).
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

850

Hosszúság, mm

800

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)
Működtetés

60

25

550

34
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

41-54
Forgóvilla fej
Forgóvilla karok

Alumínium festett szürke
Polírozott rozsdamentes acél

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

Centurion forgóvilla

Centurion Twin forgóvilla
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BASTION

FORGÓVILLÁS KAPUK

A «BASTION» egylábas forgóvilla magába foglalja a TWIX és a
CENTURION megoldások kedvező tulajdonságait:
•
Megerősített ház és az egylábas megoldásokkal
összehasonlítva sokkal stabilabb, erősebb kivitel,
•
Kártyaolvasó beépítési lehetőség. Nem kell utólag a
felületen furatokat és rögzítési pontokat kialakítani,
valamint nincs szükség kártyaolvasó oszlopokra sem,
•
Dupla (oldal és felső) LED-es kijelző, kültéri és beltéri
alkalmazás, megnövelt IP fokozat, kiegészítő fűtés és
szünetmentes tápegység,
•
Elegendő belső hely az egyéb kiegészítők beépítésre,
mint például beléptető rendszer elemek, szünetmentes
tápegység, stb.
•
Szervo-meghajtás, vészhelyzeti működtetés,
•
Rendkívül kedvező ár-érték arány.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

815

Hosszúság, mm

800

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)
Működtetés

43
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

60

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett coated RAL

41-54

Forgóvilla fej
Forgóvilla karok

25

550

Alumínium festett szürke
Polírozott rozsdamentes acél

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

Bastion forgóvilla

Bastion Twin forgóvilla
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SKULL
A BASTION forgóvilla falra rögzíthető verziója, a SKULL
elsősorban olyan környezetben nyújt megoldást az ellenőrzött
beléptetés kialakítására, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre.
Az elektromechanikus vészüzemmód funkció biztosítja
a menekülő útvonalba történő alkalmazás feltételét
(vészhelyzetben a fail safe üzemmódnak köszönhetően a kapun
át lehet haladni).
Kártyaolvasó beépítési lehetőség, dupla (oldal és felső) LEDes kijelzők, kültéri és beltéri alkalmazás, megnövelt IP fokozat,
szünetmentes tápegységhez köthető, áthaladás számláló,
áramszünet esetére Drop-Arm funkció.

FORGÓVILLÁS KAPUK

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:

60

25

550

Szélesség, mm

800

Hosszúság, mm

80

Súly, kg (nem több)

43

Működtetés

41-54

Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

Forgóvilla fej
Forgóvilla karok

Alumínium festett szürke
Polírozott rozsdamentes acél

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

Skull forgóvilla
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TWIX
A «TWIX» kétlábú forgóvilla egy robosztus és hatékony
beléptető megoldás, mely hosszú időn keresztül biztosítja az
ellenőrzött beléptetést. Kialakításának és teljesítményének
köszönhetően olyan beléptető pontoknál is alkalmazható, ahol
nagyszámú áthaladási kapacitást kell biztosítani (stadionok, ipari
létesítmények, irodaházak).
A forgóvilla formai és felületi kialakítására ajánlott opciók
lehetővé teszik a berendezés alkalmazását az egészen egyedi
felhasználási körülmények esetében is. Az elektromechanikus
vészüzemmód biztosítja a menekülő útvonalba történő
alkalmazás feltételét.

FORGÓVILLÁS KAPUK

Kártyaolvasó beépítési lehetőség, Biometrikus, QR-kód, BARkód olvasók integrálása, dupla (oldal és felső) LED-es kijelzők,
kültéri és beltéri alkalmazás, vendégkártya gyűjtő integrálása,
megnövelt IP fokozat, szünetmentes tápegységhez köthető,
áthaladás számláló, áramszünet esetére Drop-Arm funkció,
dupla TWIX TWIN verzió.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

785

Hosszúság, mm

1000

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)
Működtetés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

Forgóvilla karok

25

550

Szervómotoros

Standard felületképzés

Forgóvilla fej

60

46

Alumínium festett szürke
Polírozott rozsdamentes acél

41-54
ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

Twix forgóvilla

Twix Twin forgóvilla

1111

TWIX ALL-IN-ONE
A «TWIX ALL IN ONE» forgóvillás kapu egy korszerű
multifunkcionális fizetőkapu, mely üzletközpontok, ipari üzemek,
parkolóházak, üzemanyagtöltő állomások közkedvelt beléptető
megoldása.
A különböző fizetési és jogosultsági módozatok (érmeelfogadó,
BAR- kódolvasó, újlenyomat olvasó, számkód vezérlőpanel,
nyugta nyomtató konzol, stb.) konzoljai könnyen és esztétikusan
integrálhatóak a kapu fogadóoszlopába az egyéni felhasználási
igényeknek megfelelően.

FORGÓVILLÁS KAPUK

A vészhelyzeti menekülő funkcióval is rendelkező kapu
reklámfelület és szöveges információk megjelenítését is képes
biztosítani.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:

60

25

550

Szélesség, mm

785

Hosszúság, mm

1210

Magasság, mm

1450

Súly, kg (nem több)
Működtetés

41-54

57
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

Forgóvilla fej
Forgóvilla karok

Alumínium festett szürke
Polírozott rozsdamentes acél

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

12

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

GALAXY
A GALAXY forgóvilla a TiSO egyik legújabb beléptető megoldása,
mely egyesíti a megbízhatóságot és a gyorskapukra jellemző
elegáns megjelenést.
Az edzett üvegből készült oldalpanelekben elhelyezett LED-es
világítás a kapu üzemmódjának megfelelően (kék-alap, zöldátjárható és piros-zárt) változik. A tetszőleges színnel választható
tetőzetbe süllyesztett állapotjelzők és olvasók tovább növelik a
beléptető formai megjelenését.

FORGÓVILLÁS KAPUK

A kapu használata elsősorban olyan környezetben ajánlott, ahol
az esztétikus és kifinomult megjelenés alapfeltétel (szállodai
recepciók, múzeumok, irodaházak, repterek, stb.)
Az elektromechanikus vészüzemmód biztosítja a menekülő
útvonalba történő alkalmazás feltételét.
Kártyaolvasó beépítési lehetőség, Biometrikus, QR-kód, BARkódolvasók integrálása, dupla (oldal és felső) LED-es kijelzők,
vendégkártya gyűjtő integrálása, választható top-lead kivitel,
szünetmentes tápegységhez köthető, áthaladás számláló,
áramszünet esetére Drop-Arm funkció.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

745

Hosszúság, mm

1320

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)
Működtetés

75
Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

Forgóvilla karok

25

550

41-54

Szervómotoros

Standard felületképzés

Forgóvilla fej

60

Alumínium festett szürke
Polírozott rozsdamentes acél

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

13
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GATE-TS, GATE-TTS
A motoros lengőszárnyas kapuk elsődlegesen egy- vagy kétirányú
személyi beléptetést biztosítanak irodaházakban, ipari parkokban,
közintézményekben, bankokban és bevásárló negyedekben.
A különböző formai, szín-és felületi opcióknak köszönhetően bármilyen
beltéri környezethez illeszthető megoldás. A lengőszárny lehet üveges,
csőszárnyas és állítható szélességű teleszkópos kialakítású is.

LENGŐSZÁRNYAS KAPUK

Az elektromechanikus vészüzemmód (automatikus nyitás és elfordulás)
biztosítja a menekülő útvonalba történő alkalmazás feltételét.
A teleszkópos verzióval egyedi szélességek is állíthatóak, mely
megkönnyíti a kapuk telepítését és alkalmazását.
Kiegészítő oszlopba kártyaolvasó beépítési lehetőség, Biometrikus,QRkód, BAR-kódolvasók integrálása, felső) LED-eskijelző, vendégkártya
gyűjtő oszloppal történő közös alkalmazás, szünetmentes tápegységhez
köthető, kültéri alkalmazás, áthaladás számláló, egyedi magasságra
történő kialakítás.

GATES-TS

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:

GATE-TTS

Model

Gate - TS

Gate - TTS

Gate - TSH

Szélesség, mm

845/1195

845-1195

845/1195

Átmérő

204

204

204

Magasság, mm

1000

1000

2000

43

45

51

Súly, kg (nem több)
Működtetés

650/1000

41-65

Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

GATE - TS

14

GATE - TTS

GATE - TSH

GATE-GS, GATE-GS SLIM
A TiSO GATE-GS szervómotoros üvegszárnyas lengő kapuk elsődlegesen
személyi beléptetést biztosítanak irodaházakban, ipari parkokban,
közintézményekben, bankokban és bevásárló negyedekben.
A különböző formai, szín-és felületi opcióknak köszönhetően bármilyen
beltéri környezethez könnyen illeszthető megoldás.

A kiegészítő oszlopokba kártyaolvasó beépítési lehetőség, Biometrikus,
QR-kód, BAR-kód olvasók integrálása, felső) LED-es kijelző, vendégkártya
gyűjtő oszloppal történő közös alkalmazás, szünetmentes tápegységhez
köthető, kültéri alkalmazás, áthaladás számláló, egyedi magasságra
történő kialakítás teszi könnyűvé az adott környezethez történő technikai
adaptálást.

LENGŐSZÁRNYAS KAPUK

A kétirányú kapuk vezérlése történhet beléptető rendszerrel vagy
nyomógombos panellel.
Az elektromechanikus vészüzemmód (automatikus nyitás és elfordulás)
biztosítja a menekülő útvonalba történő alkalmazás feltételét.

GATES-GS SLIM

Az üveges lengőszárnyakon logók, feliratok is elhelyezhetőek.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Beléptető
rendszer

Vezérlés:

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Model

Gate – GS Slim

Gate - GS

Gate - GS high
glass

Szélesség, mm

731/1005

844/1105

844/1105

Átmérő

101

204

204

Magasság, mm

1000

1000

1540

50

50

95

Súly, kg (nem több)
Működtetés

GATES-GS

• Szervómotoros
• Mechanikus

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

41-65

650/900

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 55 W/ áthaladás

GATE - GS

GATE - GS SLIM

GATE - GS (high glass)

15

15

STAR-TS
A «STAR-TS» forgószárnyas beléptető kapu minden alkalmazási
környezethez jól adaptálható megoldás.
A rozsdamentes nemes acél korlátelemek, a forgóház és a
forgószárnyak még intenzív igénybevétel esetén is megbízható
beléptetést biztosítanak.

FORGÓVILLÁS KAPUK

A kártyaolvasók ideális elhelyezését a kiegészítő oszlopok
biztosítják.

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:

60

20

580

Szélesség, mm

1450

Hosszúság, mm

1300

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)

41-65

Működtetés

70
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL
Faborítás

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•
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Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 50 W/ áthaladás

STAR-GS
A «STAR-GS» és a «STAR-WS» forgó üvegszárnyas kapuk
ellenőrzött beléptetést tesznek lehetővé magas belsőépítészeti
igények esetén is.
Köszönhetően a rendkívül széles választékú formai és felületi
lehetőségeknek a kapuk egyaránt alkalmasak exkluzív
környezetben, VIP belépőpontoknál, banki fogadó terekben és
egyéb, magas formai igényeket támasztó helyszíneken történő
alkalmazásra is.

FORGÓVILLÁS KAPUK

Különböző modifikációk állnak rendelkezésre, melyek a
végfelhasználói igények alapján még tovább alakíthatóak.
Az üvegpanelek rögzítése, az egyes elemek mérete és felfogatása,
az alkalmazott felületi anyagok típusa (nemes fa, bevonó textilek,
színek, stb.) teljesen egyedi kivitelben is rendelhető, biztosítva
ezzel a belsőépítészek elgondolásainak megvalósulását.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

1450

Hosszúság, mm

1300

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)
Működtetés

60

20

580

70
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL
Faborítás

41-65

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 50 W/ áthaladás

17

17

CYCLONE
Félmagas forgókapu, mely hatékonyan képes megakadályozni
illetéktelenek belépését olyan alkalmazási környezetben, ahol
fontos a kevésbé robosztus megjelenés.

AUTOMATA GYORSKAPUK

A könnyed kialakítás és az 1300 mm-es magasság miatt
a kapu sokkal kevésbé kelti „fizikai akadály” érzetét a
látogatók számára. Ennek következtében a kapu közkedvelt
megoldás kalandparkoknál, strandokon, aquaparkokban és
teremgarázsokban.

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:

20

550

Szélesség, mm

1429

Hosszúság, mm

1168

Magasság, mm

1312

Súly, kg (nem több)

250

Működtetés

54-65

Szerkezeti jellemzők
Forgóvilla típusa

Elektromos
• Összeszerelhető
• Hegesztett
• Y-típus – 120°
• X-típus – 90°

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•
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Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 50 W/ áthaladás (155 W szervómotorral)

SPEEDBLADE
A SPEEDBLADE automata gyorskaput a gyorsmozgású ívelt
háromszög alakú üvegpanelek teszik igazán különlegessé és ez
különbözteti meg a TiSO gyorskapu család összes többi tagjától.

AUTOMATA GYORSKAPUK

A LED-es világítással ellátott üvegpanelek 0,8 másodperc
alatt képesek nyílni-zárni az átjárót és változó színükkel adnak
tájékoztatást az áthaladni kívánók számára. A beépített
érzékelők megakadályozzák a mögöttes besurranást és ennek
köszönhetően a beléptető hatékonyságot, biztonságot nyújt.
A mindkét irányban átjárható kapu moduláris kialakításának
köszönhetően lehetőség van egyes és több átjárós beléptetés
kialakítására is.
A különböző olvasók (RFID, Biometrikus, QR-kód, BAR-kód
olvasók) a LED-es kijelzők és a vendégkártya gyűjtők integrált
és süllyesztett elhelyezése tovább növeli a megoldás multi
funkcionalitását és esztétikus megjelenését.
Egyéb opcionális lehetőségek:
• Kiegészítő fűtés kültéri alkalmazáshoz,
• Elektronikus modul, mely áramszünet esetén automatikusan
biztosítja az üvegpanelek szétnyílását,
• Szünetmentes tápegységhez köthető,
• Választható, egyedi tetőzetek (fekete/fehér színes üveg,
rozsdamentes acél, nemes fából vagy és PolyStone-ból készített
top-lead).
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

30

0,8

500/900

41-55

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

Single pass (500) - 1080
Two-pass (500 + 500) - 1870

Hosszúság, mm

1000

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)

Egy átjárós - 202
Két átjárós - 324

Működtetés

Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

900 mm széles átjáró
mozgássérült beléptetéshez

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

19

19

SWEEPER

AUTOMATA GYORSKAPUK

A SWEEPER
automata gyorskapuk a legmagasabb
követelmények esetében is megbízható beléptető megoldást
jelentenek.
A derékmagas kapu oldal- és záródó üvegpaneljei könnyedséget,
átláthatóságot nyújtanak. A LED-es világítással rendelkező
üvegpanelek dinamikus, korszerű formai megjelenést
biztosítanak és így a kapu könnyen illeszthető valamennyi
belsőépítészeti kialakításhoz.
A gyorskapu vezérlése egyaránt lehetővé teszi az alaphelyzetben
zárt (NC) és az alaphelyzetben nyitott (NO) üzemmódban
történő működést.
A kap belső oldalaiba integrált szenzorok megakadályozzák
a mögöttes besurranást, a szembe haladást és a jogosultság
nélküli áthaladást.
Az áttetsző és csendes működéssel rendelkező LED-es
oldalpanelek a kapu állapotától függő színekkel (kék/zöld/piros)
adnak folyamatos tájékoztatást.
A mindkét irányban átjárható kapu moduláris kialakításának
köszönhetően lehetőség van egyes és több átjárós beléptetés
kialakítására is.
A különböző olvasók (RFID, Biometrikus, QR-kód, BAR-kód
olvasók) a LED-es kijelzők és a vendégkártya gyűjtők integrált
és süllyesztett elhelyezése tovább növeli a megoldás multi
funkcionalitását és esztétikus megjelenését.

30

0,8

550/900

41

Egyéb opcionális lehetőségek:
• Elektronikus modul, mely áramszünet esetén automatikusan
biztosítja az üvegpanelek szétnyílását,
• Szünetmentes tápegységhez köthető, mobil platformra
rögzíthető,
• Választható, egyedi tetőzetek (fekete/fehér színes üveg,
rozsdamentes acél, nemes fából vagy és PolyStone-ból készített
top-lead).
MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

Egy átjárós (550) – 930mm
Két átjárós (550 + 550) – 1670

Hosszúság, mm

1310

Magasság, mm
Súly, kg (nem több)
Működtetés

1000
Egy átjárós – 180
Két átjárós – 260
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

20

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

SWEEPER-S
A «SWEEPER-S» az automata gyorskapu család legújabb eleme.

AUTOMATA GYORSKAPUK

A teljesen újragondolt és áttervezett oldalpaneleknek
köszönhetően a kapu rendkívül előnyös és elegáns megjelenéssel
rendelkezik.
Az oldalpanelek 110 mm-es szélessége miatt a SweeperSlim olyan
környezetben is jól alkalmazható, ahol csak korlátozott hely áll
rendelkezésre.
Leegyszerűsített tiszta forma, áttetsző, LED-es oldalpanelek.
A természetes emberi reakcióidőhöz illeszkedő nyitási/zárási
sebesség (0.8 mp).
Állítható szabad átjárási szélesség 550mm és 1000 mm közötti
értékekkel.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

Egy átjárós (550) – 770
Két átjárós (550 + 550) – 1430

Hosszúság, mm

1334

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)
Működtetés

30

0,8

550/900

41

Egy átjárós – 170
Két átjárós – 280
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

21

21

SWEEPER-HG
A teljes magas «SWEEPER-HG» 1800 mm magas üvegpaneljei
megakadályozzák a kapuk átugrását, valamint tárgyak átadását.
A 900 mm szélességű kapu kialakítás - mint opció - lehetővé
teszi a mozgássérült személyek beléptetését.
Az üvegpanelek magassága és szélessége teljes egészében a
megrendelő igényeihez igazodva alakíthatóak ki.

AUTOMATA GYORSKAPUK

Az
illetéktelen
áthaladást
megakadályozó
panelek
készülhetnek edzett üvegből, polikarbonát lemezből, vagy akár
rongálásmentes csőkorlát elemekből.

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

950

Hosszúság, mm

1383

Magasság, mm

1800

Súly, kg (nem több)

450

Működtetés

30
41

0,8

550/900

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

		 ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•
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Szervómotoros

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

SWEEPER-AL
A «SWEEPER-AS» egy többszörös azonosítási zónával rendelkező
repülőtéri automata gyorskapu.

AUTOMATA GYORSKAPUK

A rendszer egyes részei, valamint az első és a második zónát
elválasztó panelek magasságai teljes egészében az egyedi
projektkövetelményekhez illeszthetőek.
Az azonosító zónákba és a rendkívül széles választékú kiegészítő
oszlopokba minden jelenleg ismert és szabványos azonosító
berendezés (biometrikus azonosító, újlenyomat azonosító,
arcfelismerő, stb.), beléptető rendszer és leolvasó integrálható.
A kapu működése konfigurálható egyirányú-és kétirányú beléptetési
követelményekhez, ezért az egyaránt alkalmas nemzetközi- és
nemzeti légi utasforgalom ellenőrzött beléptetéshez.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

940

Hosszúság, mm

2947

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)

277

Működtetés

Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

30

0,8

550/900

41

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 310 W/ áthaladás

23

23

JETPAN
A «JETPAN» automata gyorskapu a «SPEEDBLADE» platformmal
szinte teljesen megegyező megoldás.
Az egyetlen különbséget a «JETPAN» 1600 mm magas üvegpanelje
jelenti, mely sokkal nagyobb hatékonyságot és biztonságot nyújt
a recepciók, irodaházak és banki előterek ellenőrzött személyi
beléptéséhez.

AUTOMATA GYORSKAPUK

A teljes magasságú panelek megakadályozzák tárgyak illetéktelen
átadását a kapuk felett. A tejüveges opciónak köszönhetően
lehetőség van a kaput olyan környezetben is alkalmazni, ahol
fontos követelmény a védett belső terület vizuális eltakarása, az
átlátás megakadályozása.

30
41

0,8

500

Egyéb opcionális lehetőségek:
• Elektronikus modul, mely áramszünet esetén automatikusan
biztosítja az üvegpanelek elfordulását,
• Különböző olvasók (RFID, Biometrikus, QR-kód, BAR-kód
olvasók) a LED-es kijelzők és a vendégkártya gyűjtők integrált
és süllyesztett elhelyezése,
• Szünetmentes tápegységhez köthető, mobil platformra
rögzíthető,
• Választható, egyedi tetőzetek (fekete/fehér színes üveg,
rozsdamentes acél)
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

Egy átjárós (500) – 1080
Két átjárós (500 + 500) – 1870

Hosszúság, mm

1000

Magasság, mm
Súly, kg (nem több)
Működtetés

1600
Egy átjárós – 288
Két átjárós – 469
Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•
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Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

JETPAN 900
A «JETPAN 900» automata gyorskapu kimondottan a mozgássérült
beléptetésre tervezett modell.
A kapu oldalpaneljeiben kialakított kijelző panelek bármilyen
információk, képek, mozgóképek, reklámanyagok elhelyezését és
folyamatos lejátszását is lehetővé teszik.

AUTOMATA GYORSKAPUK

A fenti, speciális lehetőségek, kiegészülve a 1600 mm magas
üvegpanelekkel, a rendkívül gyors nyitási-zárási sebességgel, a
30 főt/perc beléptető kapacitással, a megbízhatósággal, teszik
a «JETPAN 900» automata gyorskaput alkalmassá bankok,
irodaházak, üzletközpontok, középületek beléptetésének
biztosítására.

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

2128

Hosszúság, mm

1000

Magasság, mm

1800

Súly, kg (nem több)

350

Működtetés

30

1,0

900

41

Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

25

25

PHANTOM
A „«PHANTOM» beléptető kapu fizikai akadály nélkül képes
biztosítani az ellenőrzött beléptetés technikai feltételét.

AUTOMATA GYORSKAPUK

Az optikai érzékelőkkel ellátott kapu oldalkabinetjeibe
integráltan elhelyezett kártyaolvasók, LED-es kijelzők
biztosítják a beléptető rendszer által történt vezérlést.
Nem jogosult áthaladás esetén diszkrét hangjelzés ad
figyelmeztetést és annak kísérlete regisztrálásra kerül.
A polírozott vagy szálcsiszolt felülettel rendelhető és fizikai
akadályoktól teljesen mentes beléptető kapu elegánsan
illeszkedik a legelőkelőbb épületek, szállodák, múzeumok
előtereihez is.
Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

550-1200

41

Egy átjárós (550) – 790
Két átjárós (550 + 550) – 1460

Hosszúság, mm

800

Magasság, mm

1000

Súly, kg (nem több)

Egy átjárós– 50
Két átjárós – 75

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•
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Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

SESAME

Vezérlés:

Beléptető
rendszer

TELJES MAGAS FORGÓKAPUK

A «SESAME» teljes magas forgókereszt egy hatékony
beléptető biztonsági megoldás minden olyan környezetben,
ahol
ellenőrzött
beléptetés
kialakítása
szükséges.
Mind a 1200-as és mind a 900-as rotor-osztású forgórésszel
ellátott verzió képes megakadályozni a védett területre való
illetéktelen bejutást. Az ipari igénybevételre tervezett és
alapesetben
elektromechanikus
meghajtással
rendelkező
kapu
kialakításának,
anyagszerkezetének
köszönhetően
képes biztosítani olyan környezetben is a biztonságos
beléptetést,
ahol
extrém
igénybevételre,
nagyszámú
áthaladásra kell számítani. A SESAME forgókereszt egyaránt
elérhető egyes, dupla, valamint bel- és kültéri kivitelben is.
Áramszünet esetére a kapu átjárhatósága konfigurálható (mindkét
irányban szabad, egyik irányban szabad és másik irányban zárt, stb.)
Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

1428

Hosszúság, mm

1168

Magasság, mm

2297

Súly, kg (nem több)

168

Standard működtetés

Elektromos

Opciós működtetés

Szervómotoros

Kiviteli lehetőségek

• Elemekre részben szétszerelten (standard)
• Hegesztett, teljesen összeszerelten
(opcionális)

20

600

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

•
•

54-65

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

27
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SESAME BASIC
A SESAME teljes magas forgókereszt család alaptípusa a «SESAME
BASIC».

TELJES MAGAS FORGÓKAPUK

A rendkívül gyorsan és egyszerűen telepíthető kapu mechanikája
és anyagszerkezete megbízhatóságot és a rendkívül alacsony
karbantartási igényt biztosít a felhasználók számára.
A kapu egyaránt elérhető 1200-as és 900-as rotor-osztású
forgórésszel.
Áramszünet esetére a kapu átjárhatósága konfigurálható (mindkét
irányban szabad, egyik irányban szabad és másik irányban zárt,

Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

1428

Hosszúság, mm

1168

Magasság, mm

2297

Súly, kg (nem több)

168

Standard működtetés

20

600

54-65

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

28

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás

Elektromos

Opciós működtetés

Szervómotoros

Kiviteli lehetőségek

• Elemekre részben szétszerelten
(standard)
• Hegesztett, teljesen összeszerelten
(opcionális)

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

SESAME TWIN

TELJES MAGAS FORGÓKAPUK

A «SESAME TWIN» egy nagy kapacitással rendelkező dupla
kialakítású teljes magas forgókereszt, mely képes egy vagy
kétirányú ellenőrzött beléptetést biztosítani. A kapu vezérlése
teljes egészben integrálható beléptető rendszerhez, tűzjelző
rendszerhez, mely még kiegészíthető nyomógombos
vezérlőpanellel történő irányítással is. A kézi vészhelyzeti
nyitással is rendelkező kapu kültéri használatát a kétféle
védőtetőzet, a megnövelt IP fokozat, a valamint a korrózióálló
felületi kialakítások biztosítják. A beléptető megoldás egyaránt
elérhető 120˚-os és 90˚-os rotor osztással, elektromechanikus
és szervómotoros hajtással, «air-lock funkcióval» és
kiegészíthető a különböző leolvasó platformok beépítésre
alkalmas és a talajhoz rögzíthető kiegészítő szekrénnyel.
Áramszünet esetére a kapu átjárhatósága konfigurálható
(mindkét irányban szabad, egyik irányban szabad és másik
irányban zárt, stb.)
MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

2244

Hosszúság, mm

1168

Magasság, mm

2297

Súly, kg (nem több)
Standard működtetés

548 kg
Elektromos

Opciós működtetés

Szervómotoros

Kiviteli lehetőségek

• Elemekre részben szétszerelten
(standard)
• Hegesztett, teljesen összeszerelten
(opcionális)

20

600

54-65

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Áramszünet esetén mindkét irányban szabadon átjárható.

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás
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29

PUSH&GO
A «PUSH & GO» teljes magas forgókereszt nagyszámú és
egyirányú személyi beléptetést tesz lehetővé.

TELJES MAGAS FORGÓKAPUK

Az egyszerű és teljesen mechanikus működésű beléptető kapu
megakadályozza az ellentétes irányból történő áthaladást,
ennél fogva menekülőirányok és nagyszámú személyi forgalom
egyirányúsírására ajánlott.
A kapu széles, 900mm áthaladási szélességű változata képes
biztosítani a mozgássérültek áthaladását, valamint nagyméretű
tárgyak beléptetését is.

MŰSZAKI ADATOK:

60

30

650/1500

54-65

Szélesség, mm

2180

2980

Hosszúság, mm

2000

2590

Magasság, mm

2200

Súly, kg (nem több)

180

Standard működtetés

Mechanikus

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

BICYCLONE

Vezérlés:

Beléptető
rendszer

TELJES MAGAS FORGÓKAPUK

A «BICYCLONE» teljes magas forgókeresztelsősorban személyi és
kerékpáros beléptetésre tervezett multifunkcionális beléptető
megoldás.
Igény esetén a kiegészítő rész könnyen átalakítható mozgássérült
vagy babakocsis beléptetésére is. A különböző alapverziók,
kiegészülve számos opcionálisan válaszható kiegészítővel
(anyagszerkezet, szín és felületi kialakítás, meghajtás, stb.)
lehetővé teszik, a teljesen egyedi igényekhez szabott platform
kialakítását is.
Áramszünet esetére a kapu átjárhatósága sávonként
konfigurálható (mindkét irányban szabad, egyik irányban szabad
és másik irányban zárt, stb.)

Nyomógombos
vezérlő panel

MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

2320

Hosszúság, mm

1448

Magasság, mm

2595

Súly, kg (nem több)

378

Standard működtetés
Opciós működtetés

• Normál sáv: elektromechanikus
• Kerékpáros sáv: szervómotoros

20

Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

600

54-65

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás
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GLASSGO

TELJES MAGAS FORGÓKAPUK

A «GLASSGO» teljes magas automatikus biztonsági forgókapu
elegáns kialakítással, megbízható teljesítménnyel rendelkezi.
A csendes működés, az edzett biztonsági üvegszárnyak és a
szép formai kialakítás következtében a kapu egyaránt alkalmas
dekoratív előcsarnokokban, exkluzív beltéri környezetben,
vagy reprezentatív kültéri, főbejárati funkcióban történő
alkalmazásra.
A forgókapu érzékelőinek köszönhetően biztosítja, hogy egy
jogosultság esetén csak és kizárólag egy áthaladás történhessen
meg.
Áramszünet esetén a kapu szárnyai könnyedén átfordíthatóak
Vezérlés:

Beléptető
rendszer

Nyomógombos
vezérlő panel

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•
•

Tápfeszültség:
- AC (100-240)V, 50/60Hz;
- DC 12 V.
Maximális áramfelvétel 155 W/ áthaladás
MŰSZAKI ADATOK:
Szélesség, mm

1425

Hosszúság, mm

1460

Magasság, mm

2310

Súly, kg (nem több)

20
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600

41-65

450

Standard működtetés

Szervómotoros

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

FREEDOM
A «FREEDOM» üvegszárnyas forgóajtó elegáns megjelenéssel
biztosítja előterek, recepciók, szállodák, repülőterek,
várócsarnokok és egyéb középületek beléptetését.
A négy üveglap kézzel könnyen és csendesen forgatható az
szálcsiszolt rozsdamentes keretet által közrefogott forgóházban.
A forgóajtó tökéletes illesztésének köszönhetően teljesen
elszigeteli a belső légteret a külső környezeti hatásoktól. Ennek
következtében jelentős energia megtakarítást is biztosít.

2500

Átjáró szélesség, mm

1130

Magasság, mm

2600

Ajtószárnyak száma
Üveg
Üveg vastagság, mm
Felületi opciók
Működtetés

4
Biztonsági edzett üveg
12
Szálcsiszolt vagy polírozott rozsdamentes
acél
Kézzel könnyedén átfordítható

Illesztés

Kefecsíkok az ajtók szélein

Beépítés

Felszínre rögzíthető kivitel

Fogantyúk

FORGÓAJTÓK

MŰSZAKI ADATOK:
Átmérő

20

1130

41-54

Szálcsiszolt vagy polírozott rozsdamentes
acél

33
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MOBIL PLATFORM, MENEKÜLŐ AJTÓ, KORLÁTOK
A mágneszárral szerelt menekülő ajtók a teljes magas forgó kapuk
kiegészítő eleme. Elsődlegesen áramszünet esetén biztosítanak
menekülőirányokat, az épületeket és zárt tereket elhagyók
számára. Ezen kívül az ajtók lehetővé teszik a nagyobb méretű
tárgyak és teherkocsik be- és kiléptetését is.

MŰSZAKI ADATOK*:
Model

Teljes magas

Derékmagas

Szélesség, mm

200

200

Hosszúság, mm

1107

1100

Magasság, mm

2260

1300

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

Menekülő ajtó

KIEGÉSZÍTŐK

* igény esetén egyéb méretek is rendelhetőek

Menekülő kapu

Korlát
A korlátelemekkel a belső terek kialakításához és az
alkalmazott TiSO beléptetető kapuk kialakításához teljesen
harmonizáló térelválasztásokat lehet kialakítani. Az egyszerű
formai kialítású, de gyorsan telepíthető korlátválaszték
minden egyedi igényt kielégít.

A gyors és egyszerű nyitású mechanikai kapuk a
beléptető megoldások praktikus kiegészítő elemei.
Egyaránt alkalmazhatóak vészhelyzeti menekülésre, illetve a
recepcióknál, irodaházakban meglévő belső teherforgalom
lebonyolítására is.
A talpazatot, záró keretet és tápegységet magába foglaló
mobil platformra bármelyik TiSO beléptető kaput rá lehet
rögzíteni. Ennek következtében gyorsan és egyszerűen lehet
kialakítani ideiglenes beléptető pontokat olyan környezetben
ahol nincs lehetőség hagyományos módon történő rögzítésre.
MŰSZAKI ADATOK*:
Szélesség, mm
Magasság, mm
Standard felületképzés
Opciós felületképzés

Mobil platform

34

1010
942
Szálcsiszolt SS AISI 304
Polírozott AISI 304 Stainless Steel
Szinterezett RAL
AISI 316 rozsdamentes ecél

* a technikai specifikációk, méretek a beléptetők típusától függően eltérőek
lehetnek

KÁRTYAOLVASÓK
A kártyaolvasó tartó oszlopok megkönnyítik a beléptető
kapuk alkalmazását és telepítését olyan környezetben
is, ahol fontos az elegáns és könnyed megjelenés.
Modifikációk
•

Egyszerű oszlop 51 mm átmérővel és tartókonzollal.

•

Kártyatartó oszlop LED-es világítással és tájékoztató
piktogrammal és 154 mm-es oszlopátmérővel.

Anyag és felületképzések
•

«Prestige» — polírozott rozsdamenetes nemesacél.

•

«Classic» — szerkezeti acél polimetrikus bevonattal.

•

Alapszín: «Silver antic».

•

Tetszőleges RAL színben.

•

Rozsdamentes nemes acél «Satin» felületi képzéssel.

KIEGÉSZÍTŐK

Opciók
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KÁRTYAGYŰJTŐ
Egy teljesen új, korszerű kártyagyűjtő oszlop a TiSO kínálatában,
mely a látogatások végeztével, a kilépésekkel egy időben a
kiosztott kártyákat összegyűjti és biztonságosan tárolja.
Használata megakadályozza a vendégkártyák véletlenszerű
vagy szándékos elvitelét és így nagyobb biztonságot és
költséghatékonyságot biztosít.
Korszerű és kompakt kialakítás, mely lehetővé teszi a
vendégkártyák egyszerű és hatékony összegyűjtését és
tárolását. Az esztétikus kialakítású üvegpanel alatt elhelyezett
LED-es fény visszajelzést ad a kártya státuszáról (áthaladás
megtagadva vagy áthaladhat).
MŰSZAKI ADATOK:
Kártya elnyelő, tároló kapacitás
Átmérő, mm

225

Magasság, mm

1000

KIEGÉSZÍTŐK

Súly, kg (nem több)

36
36

22 kg

Standard felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 304

Opciós felületképzés

Szálcsiszolt SS AISI 316
Polírozott SS AISI 304
Polírozott SS AISI 316
Horganyzott
Szinterezett RAL

ELEKTROMOS JELLEMZŐK:
•

100 – 200

Tápfeszültség: DC 12 V.

37

37

TISO

14, Promyslova str., Kyiv,
02088, Ukraine
tel.: +380 (44) 291-21-11
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e-mail: sales@tiso.global
www.tiso.global
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Hungary
tel1: +36 (52) 476 289
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