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ECCO 120 BB
PORTALNA VRTLJIVA VRATA
Portalna vrtljiva vrata ECCO 120 BB so namenjena za zunanjo
ter notranjo uporabo in služijo kot nadzorna točka za
prehod oseb v športne objekte, zabavne parke, industrijske
objekte, garaže in objekte javnega ter posebnega značaja.
Nosilni okvir vrat je izdelan iz vroče cinkanih jeklenih profilov, ki
so lahko dodatno zaščiteni s prašnim barvanjem v želeni barvi.
Vrtljivi del vrat je izdelan iz nerjavnega jekla. 120-stopinjska
delitev vrat omogoča udoben prehod oseb, prečni profili
so zaokroženi. Zaradi transparentne konstrukcije je vrata
enostavno umestiti v obstoječo zunanjo ograjo.

120-stopinjska delitev
vrtljivega dela vrat
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, domofoni itd.)

Krmilna enota je nameščena v stranskem ohišju. Na zunanjo
stran ohišja so lahko nameščeni čitalniki kartic ali vstopnic,
domofon ali videofon.
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ECCO 120 BB
PORTALNA VRTLJIVA VRATA

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

Področje uporabe
230 V AC 50–60 Hz
max. 50 VA
od –25 °C do +40 °C
1.610 mm/640 mm
1.300 mm
2.252 mm
230 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
Za uporabo znotraj in zunaj
objektov

Različice
Ecco 120 BB INOX
Ecco 120 BB Galva

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
Vgradni komplet FFO-01-dvignjene sidrne
plošče za polaganje asfalta ali drugih tlakov
Šablona za montažo vrat
SET za zaklepanje ob izpadu napajanja

Združljivost s proizvodi
Ecco 120 HB dvojna vrtljiva vrata INOX
Stebriček za čitalec kartic LS 154
Stebriček za čitalec kartic LS 140
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