TURNIKET

ROUND

Vysoká úroveň zabezpečení a zároveň
elegantní vzhled s nadstandardním uživatelským
komfortem, optimální kapacitou, atraktivním a
soﬁstikovaným stylem to jsou hlavní požadavky,
které prostředí vstupních lobby a hal vyžaduje
od turniketů. Turnikety ROUND jsou ve všech
těchto ohledech optimálním řešením.

DESIGN
Moderní konstrukce a nejnovější technologie
ve spojení s elegantním designem činí turniket
ROUND výrazným designerským doplňkem.
Turniket ROUND je standardně dodáván v
několika modelových řadách:
• ROUND J - kruhový turniket s nerezovými
madly
• ROUND E - prosklený kruhový turniket
• ROUND F - prosklený turniket s bočními skly
určený pro reprezentativní prostory
• ROUND J 90 Straight / ROUND J 90U
turniket zvláště vhodný pro sportovní a
rekreační využití
• ROUND J 90 DUO - dvojitý turniket pro
prostory s požadovanou vysokou kapacitou
• ROUND P 90 - turniket na podestě pro
snadnou a rychlou instalaci
• ROUND P 90 DUO - dvojitý turniket na
podestě

K individualitě každé instalace a k harmonické
integraci do interiéru přispívá i možnost využití
různých materiálů ke konstrukci turniketů, jako jsou
nerez, mosaz, dřevo a sklo v různých barevných
odstínech.
Univerzálnost a mnohočetnost používaných
technologií tak umožňují vytvářet specifické
designy a tvary dle přání zákazníka.

POHONNÁ JEDNOTKA
Turnikety ROUND jsou prioritně dodávány
s motorovými jednotkami zaručujícími vysoký
komfort průchodu, tichý a spolehlivý provoz.
Tyto pohonné jednotky automaticky přizpůsobují
svoji rychlost otáčení v závislosti na síle impulsu,
kterým procházející turniket aktivuje. Bezpečnost
osob je zajištěna použitím elektroniky, která
neustále monitoruje činnost turniketu. Plynulost
průchodu lze definovat vlastním nastavením
poslední fáze při dotáčení turniketu do klidové
polohy. Turniket ROUND J je dodáván také ve
verzi s elektromechanickou jednotkou, která
při nižších nákladech zajistí spolehlivý provoz
v prostředí, ve kterém se předpokládá velké

a trvalého provozu turniketů ROUND.

KOMPATIBILITA
Nejmodernější koncepce řídící jednotky
turniketu umožní snadné připojení kteréhokoli
identifikačního, registračního či signalizačního
zařízení. Současně s tím poskytuje řadu informací
o činnosti turniketu, které mohou nadřazené
systémy dále zpracovávat a vyhodnocovat.

PŘÍSLUŠENST VÍ

zatížení či extrémní podmínky.

APLIKACE
Variabilita, atraktivní vzhled, efektivnost a
technická úroveň v kombinaci s dalšími produkty
společnosti COMINFO poskytují základ pro
široké uplatnění turniketů ROUND v řadě oblastí
jako jsou např.:
• průmyslové podniky
• státní úřady
• školství
• banky a finanční instituce
• transportní a dopravní systémy
• letiště
• sportovní a zábavná centra
• administrativní budovy a komplexy
• telekomunikace a energetika
• chemický průmysl

SPOLEHLIVOST
Vysoká technická úroveň, kvalitní konstrukční
materiály, nejnovější použité technologie a
dlouholetá zkušenost jsou zárukou spolehlivého

K turniketům ROUND je dodávána řada
příslušenství, která činí provoz těchto zařízení
vysoce efektivními a uživatelsky příjemnými.
Mezi ně patří zejména:
• informační LED panely se směrovými
ikonami
• tlačítkový panel pro dálkové ovládání
• vyhřívací moduly motorových jednotek pro
instalace ve venkovním prostředí
• napájecí zdroje
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