TRINITY
Turniket s 2- nebo 3- ramennou
otočnou hvězdicí a mincovním
automatem s výdejem voucherů
Toto zařízení pro placený vstup s výdejem
voucherů je vybaveno barevným informačním
displejem. Přehledné, komfortní a ergonomické
uspořádání je přizpůsobené požadavkům
zákazníků i obslužného personálu v dané
aplikaci.
Automatická kontrola použitelných mincí
a doplňkové vybavení tiskárnou voucherů
zaručuje spolehlivý a bezúdržbový provoz.
Speciální snímač karet umožňuje bezplatný
průchod obslužnému personálu, pomocí master
karty lze nastavit různé testovací a servisní
funkce.

 Bezúdržbová mechanika
 Integrovaná řídící jednotka LOGITURN®
 Velký barevný grafický displej pro obsluhu a
nastavování
 Rozsáhlé možnosti nastavování
a zobrazování informací
 Vraceč mincí s jednoduchým plněním
 Masivní zásobník mincí s bezpečnostním
zámkem
 Alarm při neoprávněné manipulaci se
zásobníkem mincí
 Počítadlo průchodů
 Obousměrný provoz
 Výdej voucherů (Leporello)
 Dlouhá životnost

Popis

Modely

Motorový turniket TRINITY v provedení
6CTR3AEC: TRINITY 3A CrNi
s 3- nebo 2- ramennou otočnou hvězdicí
6CTR2AEC: TRINITY 2A CrNi
( umožňuje vytvořit plnoprofilový volný
průchod ) je vyroben z matovaného
nerezu. Vestavěný mincovní automat s
Výbava
vracečem mincí a tiskárnou voucherů je
21021TL-N: Tiskárna voucherů (Leporello)
vhodný zejména pro nasazení na vstupech 2P411-N:
Sensorový start - světelná závora
WC, do veřejných sprch a koupelen ve
Světelná závora pro řízení
2P414- N:
volnočasových zařízeních.
Logiturn
Vestavěné počítadlo průchodů dává
přesný přehled o počtu návštěvníků a
Doplňky
přijatých platbách.
TRINITY
21024T-N:
Vestavěný zásobník mincí je pečlivě
snímač personálních karet
zajištěn pomocí bezpečnostního klíče a
TRINITY
21023T:
umožňuje obsluze jednoduchý přístup.
hlídání plného stavu zásobníku
TRINITY
21022T:
Oblasti použití
hlídání nepovolené manipulace
 Volnočasová zařízení
 WC na odpočívadlech
Volitelné příslušenství
 Restaurace
 Atrakce
Zábradlí
21510:
Rošt COMPACT
21550:
 Zařízení služeb s vysokou
návštěvností jako turistická centra ve
vnitřním i venkovním prostředí

Techniké parametry
Napájení
Spotřeba
Skladovací teplota
Pracovní teplota
Šířka průchodu
Dálka
Výška
Plocha
Hmotnost
Material
Ovládání

24 V =
50 Wh
-40°C bis +50°C
-10°C bis +50°C 900mm
570mm
1.000mm
1.647mm
900mm x 1.000mm
50kg
CrNi-ocel 1.4301 = V2A
bezpotenciálové kontakty
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