tornglass

Barreira de Controlo de Acessos
por Sensores Fotoeléctricos

Barreira de Controlo de Acessos
por Sensores Fotoeléctricos

tornglass
Características Gerais

Características Técnicas
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Direcção

Unidireccional e Bidireccional

Exterior

Aço inoxidável 304 ou 316

Indicadores

Indicador de direcção LED

Capacidade

50 pessoas/min (normalmente aberto)
30 pessoas/min (normalmente fechado)

Largura Passagem 580 mm
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-25º C ~70º C

Humidade

<95%

Alimentação

220V AC, 60Hz/50Hz

Activação

Contacto seco
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Carroçaria em aço inoxidável 304 ou 316 com acabamento
acetinado.
Porta frontal com fecho de segurança para aceder ao
mecanismo, com sistema de posicionamento dos braços e
sistema de segurança para casos de emergência.
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Temperatura

Palas retractíveis fabricadas em acrílico resistente.
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Tampa superior para aceder aos equipamentos de controlo
instalados no torniquete. Possui fecho de segurança para
maior facilidade nas tarefas de instalação e manutenção.
Indicadores de direcção LED.
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Sensores Fotoeléctricos

Desenho Técnico/ Dimensões
Planta
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* Unidades expressas em cm

Alçado Frontal
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