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Bidirecţional de tra�c intens, singurul sistem existent de control acces integrat cu veri�carea 
veridicităţii accesului real al persoanelor în incintă, respectiv la intrarea şi iesirea din incintă.

Turnichet ACCART Industrial 2200 “full size”
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Turnichetul Accart Industrial 2200 este o poartă 
de acces pietonal ce obturează în mod controlat 
de la distanţă accesul, permiţând trecerea unei 
singure persoane la un moment da  prin 
acţionarea unor dispozitive mecanice, electro-
magnetice şi hidraulice cu sarcină cinematică 
preluată în proporţie foarte mare de compo-
nente ce funcţionează prin rotire pentru a mini-
miza uzurile şi şocurile în exploatare 
îndelungată. Tunicheţii sunt realizaţi INTEGRAL 
din oţel-inox neferitic cu �nisaj satinat oglindă 
pentru condiţii out-door. Faţă de standardele 
normale, dimensiunile căii de acces sunt mai 
generoase pentru a permite trecerea în condiţii 
de confort a unei singure persoane mai solide 
sau cu un oarecare bagaj (pasaj util: 
700xH2060mm) şi este echipat şi cu balustrade 
laterale pentru ghidaj şi cale de acces cu control 
iluminat. Funcţionarea se bazează pe acţionarea 
manuală, la prezentarea unei cartele de proximi-
tate cu acces validat de software-ul de control 
access şi cel de pontaj. Braţele turnichetului se 
deblochează automat şi persoana în cauză poate 
trece prin turnichet, împingând braţele orizon-
tale în sensul direcţiei de intrare. Timpul minim 
de acces al unei persoane este de 2,8 secunde, 
timpul mediu la un turnichet cu acces normal 
�ind de circa. 4,2 secunde.  

Turnichet ACCART Industrial 2200 “full size”

Date generale
Gabarit total: amprenta pe sol 1600mmx1600mm, înălţime 2200mm.

Lăţimea pasajului de trecere util 700mm, înălţimea pasajului de trecere util 2060mm.

Elementul central opritor cu rotaţie la 90°, coloana centrala rotativă cu patru rânduri de bare cu diametru 
Ø 35mm cu �nisaj lustruit oglindă.

Montaj rapid şi versatil pe orice tip de pardoseală prin simpla aşezare a bazei pe o suprafaţă plană şi prindere 
în cinci puncte (şuruburi) de pardoseală.

Modul propriu de electronică integrat care permite funcţionarea cu orice fel de centrală pentru control acces 
sau orice fel de sistem de ticketing.


