
PODWÓJNY KOŁOWROTEK
Z WYJŚCIEM AWARYJNYM 
I RECEPCJĄ

Zmodyfikowany, dwudziestostopowy kontener 
transportowy

Pełnowymiarowe dwie bariery typu kołowrotek 
ocynkowany ogniowo

Dodatkowe wyjście ewakuacyjne służące 
również do ruchu wózków inwalidzkich, wózków 
transportowych oraz ciężkiego sprzętu

Mobilne rozwiązanie kontenerowe składające się z podwójnej bariery typu kołowrotek 
z dodatkowym wyjściem awaryjnym. Celem dodatkowej bramy jest umożliwienie 
swobodnej ewakuacji w przypadku sytuacji awaryjnej. Kontener wyposażony jest 

w recepcję do monitorowania oraz zarządzania dostępem. Rozwiązanie sprawdzi się 
m.in. na placach budowy, stadionach, fabrykach, biurowcach lub w infrastrukturze 

krytycznej.

Łatwy transport i pozycjonowanie za pomocą 
dźwigu samochodowego

Część biurowa do monitoringu obiektu

Kompatybilny z każdym systemem kontroli 
dostępu

W zestawie słupki, które bezproblemowo łączą 
się z większością systemów ogrodzeń 
tymczasowych  
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Specyfikacja ogólna

Napięcie zasilania 230 VAC
Częstotliwość 50 Hz / 60 Hz

Pobór energii 100W

Napięcie elektromagnetyczne 24 VDC (12 VDC na żądanie)
Napięcie sterujące 24 VDC

Wymiary 215 cm szer. / 226 cm wys. (212 cm przestrzeni nad 
głową)
218 cm szer. / 238,5 cm wys. - zalecany rozmiar 
otworu

Średnica kołowrotka 118,6cm
Opcje kołowrotka Potrójny (3x 120°) lub poczwórny (4x 90°)

Ramiona kołowrotka Średnica ramienia 50 mm, dystans między 
ramionami  120 mm 

Waga 255 kg (poczwórny kołowrotek)

Obudowa Modułowa konstrukcja ułatwia transportu oraz 
instalację. Komponenty mieszczą się przez 
standardowe drzwi. Możliwość spakowania na 
paletę lub do skrzyni transportowej.

Integracje z innymi systemami Możliwość integracji ze wszystkimi systemami kontroli 
dostępu oraz rejestracji czasu i obecności.
Odblokowanie wejścia / wyjścia kontrolowane 
poprzez normalnie otwarty styk bezpotencjałowy.
Ciągi przewodów osadzone wewnątrz urządzenia 
- bez odsłoniętych przewodów.

Liczba barier kołowrotkowych 2

Wyjście awaryjne Tak
Instalacja w kontenerze transportowym Tak

Transport Dźwig transportowy

Recepcja Tak

Kolce anty-wspinaczkowe Nie
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Wymiary kontenera

Specyfikacja kołowrotka

605,8 cm dł. / 243,8 cm szer. / 259,1 cm wys.

Waga całkowita 2500 kg


