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PRINCIP 

Dvojitý turniket najde uplatnění u 
vchodů s průchodem velkého 
množství osob v  krátké době 
(stadiony, sportoviště) bez pří-
tomnosti dohledu. Lze dovybavit 
vstupním systémem (karetní, po-
kladní) pro bezobslužní provoz. 

 
 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Lehké kovové díly: 
• základní barva 
• lakováno dle vzorníku RAL 

Ocelové díly: 
• žárově zinkováno 
• žárově zinkováno a 

nalakováno dle vzorníku RAL 

Nerezová ocel: 
• matný povrch 
• lesklý povrch 

Jiné provedené na vyžádání. 

 

 

POPIS 

Nerezový sloup s dvěma 
otočnými rovnými bariérami. 

Průchodové strany  

• dovnitř z leva/zprava  

• ven z leva/zprava  

Zábrana 
Z ocelových, nerezových 
trubek. 
Tvarované díly z nerezové 
oceli. 
 

Rám a pláš ť je vyroben 
z oceli 
s místem pro instalaci 
doplňků 
o kompletní provedení 

v nerezové oceli 
 
 

 

FUNKCE 

Směr vchodu  
• volný 
• blokovaný 
• řízeny elektricky 

o systémem přístupové 
kontroly 

o manuálně 
 

Směr východu 

• volný 
• blokovaný 
• řízeny elektricky 

o systémem přístupové 
kontroly 

o manuálně 

Servopohon pozvolna otáčí 
křížem do následující klidové 
polohy. Rychlost otáčení je 
přizpůsobena individuálním potře-
bám procházejícího. Není-li usku-
tečněn průchod, uvolnění je 
zrušeno po nastaveném čase. 
 
 
Při výpadku napájení 

• vchod je průchozí 
• vchod je zablokován 
• východ je průchozí 
• východ je zablokován 

 
 
ELEKTRICKÁ VÝBAVA  
 
Pohon turniketu včetně , řídící 
jednotky je instalován uvnitř. 
 
Napájení: 230VAC / 50Hz 

Příkon: 300VA  
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Čtecí zařízení 
Kompatibilní se standardními systémy 
přístupové kontroly. 

o sériové rozhraní 

Rozhraní pro komunikaci se zabu-
dovaným řídícím automatem a 
spojení s uživatelským řídícím systé-
mem lze dodat na vyžádání. 

 

VOLITELNÉ DOPLŇKY 
 

o podlažní ukotvení na 
speciální desku nebo přímo 
do podlahy. 

o galvanizované ocelové 
části natřené barvou RAL. 

o servomechanika 
s mikroprocesorovou 
kontrolní jednotkou. 

o ovládací panely . 
o signalizační vybavení. 
o ochranný kryt (odolný proti 

dešti, sněhu, mrazu). 
 

Vysvětlivky: 

o standardní dodávka 
• alternativně  

 
ROZMĚRY  
 

Šířka (mm) 2050 

Výška (mm) 2270 

Výška průchodu (mm) 2060 

Délka sloupů (mm) 1130 
 

BOKORIS 

PŮDORYS 
 
 

 

 

 

 

 

 

POPIS 

1. Pohon a blokovací 
jednotka 

2. Portál 
3. Blokovací otočný kříž 
4. Střední zábrana 
5. Ocelová naváděcí 

mříž 
 

Průchodnost: 

• 50osob/min. 
 


