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ECCO 120 BF
PORTALNA VRTLJIVA VRATA
Portalna vrtljiva vrata ECCO 120 BF so primerna za zunanjo
uporabo in so namenjena prehodu oseb s kolesi ali športnimi
rekviziti (npr. jadralne deske) v športne in rekreacijske objekte,
bazene ter kopališča.
Nosilni okvir vrat je izdelan iz vroče cinkanih jeklenih profilov, ki
so lahko dodatno zaščiteni s prašnim barvanjem v poljubni barvi.
Na ohišje vrat je mogoče namestiti čitalnike kartic ali vstopnic,
domofon ali videofon. Vrtljivi del vrat je izdelan iz nerjavnega
jekla, prečni profili so zaokroženi. 120-stopinjska delitev
omogoča udoben prehod. Zaradi transparentne konstrukcije
je vrata mogoče umestiti v obstoječo zunanjo ograjo.

120-stopinjska delitev
vrtljivega dela vrat
Dvosmerno delovanje
Transparentna izvedba
Kompaktna izdelava
Enostavna sestava in montaža
Antivandalna konstrukcija
Visoka prehodnost
Natančna ločitev prehoda
oseb
Kontrolna enota LOGITURN
Števec prehoda oseb
Širok izbor dodatne opreme
(usmerjevalne in nadzorne
LED-luči, konzole za čitalnike
kartic, domofone...)

Vrata so dobavljiva tudi v različici, ki je v celoti izdelana iz
nerjavnega jekla. Del za prehod koles je izdelan tako, da
preprečuje enostaven prehod oseb.
www.palisada-sistemi.si

ECCO 120 BF
PORTALNA VRTLJIVA VRATA

Tehnični podatki
Napajanje: 			
Poraba: 			
Delovna temperatura:
Širina vrat / širina prehoda:
Globina: 			
Višina: 				
Teža: 				
Vmesnik čitalca: 		
Materijal - vrtljivi del: 		
Materijal - ogrodje:		
Materijal - ohišje motorja:

Področje uporabe
230 V AC 50-60 Hz
max. 50 VA
-25°C do +40°C
2.377 mm/640 mm
1.300 mm
2.252 mm
450 kg
Lebdeči kontakt
CrNi jeklo - tip 1.4301
termično cinkano
Al - prašno barvano RAL 9006

Kontrola pristopa znotraj in
zunaj zgradb
Prireditveni prostori in stadioni
Bazeni in rekreacijske površine
Zdravilišča

Dodatki in opcije
ECCO streha BASIC, globina 1.500 mm
ECCO streha BASIC, globina 2.500 mm
ECCO streha COMFORT, globina 1.624 mm
ECCO streha COMFORT, globina 2.624 mm
Nerjavna CrNi jeklena odtočna cev
LED indikator prehoda - zelen
LED indikator prehoda - zelen/rdeč
Optični senzor za sprostitev vrat
Celotna vrata barvana v RAL barvi
Nosilec čitalca kartic pristopne kontrole
Šablona za montažo vrat
SET za zaklepanje ob izpadu napajanja

Združljivost s proizvodi
Stebriček za čitalec kartic LS 154
Stebriček za čitalec kartic LS 140
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