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L J U D J E

 Kompaktna izdelava, odporna 
na vandalizem

 Tiho delovanje 
 Dvosmerno delovanje
 Visoka prepustnost (do 55 oseb 
na minuto)

 Varna razmejitev prehoda oseb
 Kontrolna enota Logiturn
 Števec prehoda oseb (opcija)
 Sistem za preprečevanje 
prehajanja pod ali nad križno 
zaporo – zvočni alarm  (opcija)

 Širok izbor dodatne opreme 
(usmerjevalne in nadzorne LED- 
luči, razni čitalniki)

Dvokraka ali trikraka križna zapora Compact + je namenjena za 
notranjo in zunanjo uporabo na športnih in razvedrilnih objektih, 
prireditvenih objektih, muzejih, objektih javnega prevoza ter na 
vstopnih točkah, kjer je zahtevana visoka prepustnost oseb. 

Ohišje je izdelano iz pocinkane pločevine ki je prašno barvana 
(opcijsko iz nerjavne pločevine), vrtljivi del pa je izdelan 
iz nerjavnega jekla V2A, tako da zapora odlično kljubuje 
atmosferskim vplivom in vandalizmu. Čitalnike vstopnic ali 
brezkontaktnih kartic je mogoče vgraditi na pokrov ohišja.

S postavitvijo dveh križnih zapor  Compact 2A+ ene nasproti 
drugi omogočimo prehod osebam na invalidskih vozičkih in 
prehod v primeru intervencije ali požara.

V R T L J I V E  K R I Ž N E  Z A P O R E

COMPACT 2A+ in 3A+
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Različice

6COM2AEB:   Compact 2A+ nastavljiva višina
6COM2AEC:   Compact 2A+ INOX fiksna višina
6COM3AEB:   Compact 3A+ nastavljiva višina
6COM3AEC:   Compact 3A+ INOX fiksna višina

Dodatki in opcije

2P412-N: Optični senzor za kontrolo prisotnosti   
2P414-N: Optični senzor za sprostitev vrat
2P782-N:  Zaščita pred plezanjem preko in pod   
              vrtljivim delom vrat
2P784-N:  Zaščita pred plezanjem preko in pod   
              vrtljivim delom vrat
21769:   Rdeča luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
21770:   Zelena luč Ø 50 mm z obrobo iz Al
21700-N:  Nosilec čitalca

Združljivost s proizvodi

21500K:  Paleta za mobilno uporabo zapore 
21510K:             Usmerjevalna ograja za mobilno različico
8P408-N:  LOGITURN zunanja kontrolna enota
8P407-N:  Ohišje zunanje kontrolne enote
8P407-N:  LOGITURN nastavljivi števec
21692:   Komplet za montažo križne zapore na    

  nenosilnem tlaku

Področja uporabe

 Smučišča
 Javne toalete (WC, kopalnice)
 Zabaviščni parki
 Muzeji
 Kopališča, bazeni in zdravilišča
 Za uporabo znotraj in zunaj 
objektov

 Stadioni in prireditvene 
dvorane

 Javni transport – postajališča, 
letališča

 Sejmišča
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Tehnični podatki

Napajanje:           230 V AC ~ 50–60 Hz
Poraba:            max. 50 Wh
Temperatura skladiščenja:  od –40 °C do +50 °C
Delovna temperatura:         od –20 °C do +40 °C
Širina/širina prehoda:         305 mm/577 mm
Dolžina:            355 mm
Višina:             1.000/1.365 mm (smučišča)
Teža:             45 kg
Komunikacija:                Breznapetostni kontakt
Material:            Vrtljivi del – CrNi jeklo – V2A 
                      Ohišje – cinkano + prašno barvano  
           ali nerjavna pločevina V2A


