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ESD - COMPACT 2A
VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE
ESD – Compact 2A je edina tovrstna križna zapora z integriranim
PGT modulom za preverjanje ozemljenosti oseb pred vstopom v
nadzorovana ESD območja.
Občutljivi in zaščiteni ESD delovni prostori zahtevajo natančno in
hitro preverjanje elektrostatične razelektritve oseb. Neustrezna
razelektritev lahko povzroči poškodbe v proizvodnem procesu in
posledično veliko ekonomsko škodo.
ESD-Compact 2A zagotavlja natančno preverjanje stopnje
razelektritve in omejuje vstop osebam, ki niso ustrezno ozemljene.
V primeru neustrezne razelektritve PGT modul (Perssonal
Grounding Tester) ob zvočnem signalu zavrne prehod in križna
zapora ostane zaprta. Različica PGT 120.com v kombinaciji s
kontrolo pristopa omogoča posredovanje in hranjenje izmerjenih
vrednosti za vsako osebo in prehod posebej.
V kombinaciji z avtomatskimi krilnimi vrati Ikarus lahko ESDCompact 2A služi tudi kot izhod v sili.

Kompaktna izdelava odporna
na vandalizem
V ohišje vgrajen PGT modul
Tiho delovanje
Dvosmerno delovanje
Visoka prepustnost (do 55 oseb
na minuto)
Varna razmejitev prehoda oseb
Kontrolna enota Logiturn
Števec prehoda oseb (opcija)
Sistem za preprečevane
prehajanja pod ali nad križno
zaporo - zvočni alarm (opcija)
Širok izbor dodatne opreme
(usmerjevalne in nadzorne LED
luči, razni čitalniki)

www.palisada-sistemi.si

ESD - COMPACT 2A
VRTLJIVE KRIŽNE ZAPORE

Tehnični podatki
Napajanje:		
230 V AC ~ 50-60 Hz
Poraba: 		
max. 50 Wh
Temperatura skladiščenja: -40°C do +50°C
Delovna temperatura:
-20°C do +40°C
Širina / širina prehoda:
305 mm/577 mm
Dolžina: 		
355 mm
Višina: 			
1.155
Teža: 			
55 kg
Komunikacija:
Breznapetostni kontakt,
			
PGT: RS 232
Materijal: 		
Vrtljivi del - CrNi jeklo - V2A
		
Ohišje - cinkano + prašno barvano

Področja uporabe
Vhodi v nadzorovana ESD
območja

Različice
6COM2AEB: 		

Compact 2A plus

Dodatki in opcije
2P412-N:
2P414-N:
2P782-N:
		
2P784-N:
		
21769:
21770:
21700-N:

Optični senzor za kontrolo prisotnosti
Optični senzor za sprostitev vrat
Zaščita pred plezanjem preko in plazenjem pod
vrtljivim delom vrat
Zaščita pred plezanjem preko in plazenjem pod
vrtljivim delom vrat
Rdeča luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
Zelena luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
Nosilec čitalca

Združljivost s proizvodi
21500K:
21510K:
8P408-N:
8P407-N:
8P407-N:
21692: 		

Paleta za mobilno uporabo zapore
Usmerjevalna ograja za mobilno različico
LOGITURN zunanja kontrolna enota
Ohišje zunanje kontrolne enote
LOGITURN nastavljivi števec
Komplet za montažo križne zapore na 			

		nenosilnem tlaku
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