LJUDJE

VARIO 2100 E
ENOJNA VRTLJIVA VRATA

Vrtljiva vrata VARIO so namenjena za notranjo in zunanjo
uporabo na športnih in rekreacijskih objektih ter v naravnih
parkih, kjer sta zahtevani visoka prehodnost oseb in višji nivo
preprečevanja zlorabe prehajanja..
Ohišje in vrtljivi del sta izdelana iz nerjavnega jekla V2A.
Kombinirani brezstični in IR čitalnik vstopnic in brezstičnih kartic
je mogoče s pomočjo posebnega nosilca vgraditi na ohišje vrat.
Vrata so dobavljiva tudi v različici V4A, ki je odporna na slano
vodo.

90- ali 180-stopinjska delitev
vrtljivega dela
Vrtljiva vrata so dobavljiva v
sestavljenem stanju
Izredno tiho delovanje
Obojestransko vrtenje zapore,
možna izbira smeri vrtenja
Varna razmejitev prehoda oseb
Kontrolna enota LOGITURN
Visoka prepustnost oseb
Števec prehoda oseb
Enostavna sestava in montaža
Širok izbor dodatne opreme
(usmerjevalne in nadzorne LEDluči)
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VARIO 2100 E
ENOJNA VRTLJIVA VRATA

Tehnični podatki
Napajanje: 		
Poraba: 		
Frekvenca prehoda oseb:
Temperatura skladiščenja:
Delovna temperatura:
Širina / širina prehoda:
Globina: 		
Višina: 			
Teža: 			
Vmesniki: 		
			
Materijali: 		

Področja uporabe
24 V DC
max. 200 VA
1.700 oseb/uro
-40°C do +50°C
+5°C do +50°C
1.240 mm/550 mm
1.200 mm
2.100 mm
230 kg
RS485, opcijsko RS232,
brez-potencialni kontakt (vhod)
CrNi jeklo V2A (V4A) Akrilno steklo

Različice
6V700: VARIO 2100E-90 enojna vrata
6V701: VARIO 2100E-180 enojna vrata

Dodatki in opcije

Športni objekti
Muzeji in objekti za prosti čas
Bazeni in termalna kopališča
Naravni parki
Primerna za zunanjo uporabo

Združljivost s proizvodi
VARIO 2100D-90 dvojna vrata
VARIO 2100D-180 dvojna vrata
VARIO 2100 akrilna delilna ograja
VARIO 2100 kovinska delilna ograja
Ikarus Baden motorizirana krilna
vrata
Vrata za prehod otroških vozičkov
Različni nosilci za opremo
pristopne kontrole

2100: Na slano vodo odporna konstrukcija V4A
21683: Sidrne plošče
21770: LED indikator prehoda - zelena luč
6P407: Zunanja kontrolna enota
6P408: Zunanja kontrolna enota
6P930: Napajanje 200 VA, 2x12V
2PV12: Senzor za brezkontaktno pristopno kontrolo
2PV13: Predpriprava za montažo optičnega senzorja
2P782: Zaščita pred plezanjem čez in plazenjem
pod vrtljivim delom vrat
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