
www.palisada-sistemi.si

L J U D J E

 Natančno vračanje vratnih kril v 
zaprto pozicijo

 Izredno tiho delovanje
 Obojestransko odpiranje vrat, 
možna izbira smeri odpiranja

 Kontrolna enota Logiturn
 Visoka prehodnost oseb
 Možnost prehoda oseb s 
posebnimi potrebami in prevoz 
blaga večjih dimenzij

 Števec prehoda oseb
 Širok izbor dodatne opreme 
(usmerjevalne LED-luči, tazni 
čitalniki kartic in vstopnic)

 Možnost: funkcija Open Gate 

AXIOMA (VIP) so hitra senzorirana avtomatska krilna vrata, 
namenjena za pristopno kontrolo v poslovnih objektih, bankah, 
razstaviščih, VIP-območjih in na lokacijah, kjer je zahtevana visoka 
prehodnost oseb, možnost prehoda oseb s posebnimi potrebami 
ter prtljage in blaga večjih dimenzij.
Tehnična zasnova in oblika sta skladni s sodobnimi arhitekturnimi 
zahtevami. Vrata so sestavljena iz senzoriranega prehoda in 
hitrih avtomatskih krilnih vrat, ki omogočajo prehod v obeh 
smereh. Za podjetja in poslovne objekte je na razplogo različica 
s t. i. »open-gate« funkcijo, ki omogoča nadzorovano stalno 
odprt prehod z izredno visoko prehodnostjo. Vrata se zapro le 
v primeru, ko ni izvedena avtorizacija osebe. Ohišje vrat ima že 
izvedene prilagoditve za vgradnjo različnih brezstičnih čitalnikov 
ter čitalnikov črtnih in QR-kod.
Vrata so izdelana iz nerjavnega jekla, krila vrat pa iz akrilnega 
stekla. Pri različici AXIOMA VIP je na ohišje vrat vdelano posebno 
akrilno steklo, ki poudarja sodobno obliko in izgled.
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Različice

AXIOMA-VIP: enojni modul BF, Master
AXIOMA-VIP:    enojni modul BF, Slave
AXIOMA-VIP:    enojni modul, Master
AXIOMA-VIP:   enojni modul, Slave
AXIOMA-VIP:    dvojni Modul
AXIOMA-VIP:    dvojni Modul B/B
AXIOMA-VIP:    prehodni Modul S/B

Dodatki in opcije

LED za Axioma VIP
USV 2Ah za LOGITURN
Logiturn kontrolna konzola
Števec prehoda Logiturn
Konzola za montažo vrat

Združljivost s proizvodi

Avtomatska krilna vrata:      Ikarus Transpa
Vrtljiva vrata:                 Gyro Transpa

Področja uporabe

 Javni transport
 Vhod  v poslovne zgradbe
 Razstavišča in sejmišča
 Športni in prireditveni centri
 Za uporabo znotraj in zunaj
 Muzeji
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Tehnični podatki

Napajanje:            230 V AC ~ 50–60 Hz
Poraba:             2 × 40 Wh
Temperatura skladiščenja:   –40 °C do +50 °C
Delovna temperatura:          –20 °C do +40 °C
Širina prehoda:                   550/800 mm
Prehodnost oseb:           20 oseb/min
Dolžina:             1.380 mm
Višina/širina:            1.025/950 mm
Teža:              2 × 60 kg
Komunikacija:                 RS485, breznapetostni kontakt,  
            optospojni vhod, RS232 (opcija)
Material:            Krila vrat – akrilno steklo
                      Ohišje – CrNi jeklo – V2A + 
akrilno              steklo (izbira 


