PRIORA КАБІНИ

ТОР 150
Шлюзові кабіни ТОР 150 та ТОР 150 Plus - новинки в сім’ї шлюзових захисних кабін з
квадратною основою. Нові моделі є найбільш економічним рішенням для безпечного
контролю за доступом на захищену територію з притаманною найвишою якістю від
компанії TONALI.
Обидві моделі доступні з прямим напрямком проходу (180°) та з поворотом на праву
чи ліву сторону (90°). Поставляються лише у вигляді моноблоку для швидкого та
простого монтажу. Постачання в розібраному вигляді неможливе.

Конфігурація та опції
● шлюзова кабіна з взаємоблокуючими розсувними дверима округлої форми
● постачання лише в зібраному вигляді
● кнопки відкривання дверей з обох сторін
● вбудований металодетектор -опція● контроль за оставленими речами -опція● контроль за проходом по одній особі -опція● цифровий дисплей з провідником по меню та консоль керування
● світлова ідентифікація дозволу та заборони проходу з обох сторін
● вбудоване освітлення
● переговорний пристрій -опція● просте підключення зовняшніх систем контролю доступу (RS 232 - RS 485)
● зчитувач біометричних параметрів користувачів -опція● голосовий помічник
● прихована мікрокамера в середині кабіни -опція● механічний замок для зовнішніх дверей -опція-

Якщо шлюзова кабіна має бути встановлена на поверсі, або у інших місцях, доставка
зібраної кабіни до яких може бути неможливою, будь ласка, замовляйте відповідні
моделі кабін, які можуть бути поставлені в розібраному вигляді.

Логіка роботи
Режими роботи

Автоматичний
Після отримання сигналу на початок проходу (від системи

Початок проходу

контролю доступом, натискання кнопки на панелі кабіни,
радара) двері відкриваються, і відвідувач заходить до
кабіни. Якщо відповідні перевірки пройдені успішно, перші
двері зачиняються, а другі двері відкриваються - прохід
дозволено. Якщо перевірки не пройдені, лунає голосове

Вхід в кабіну

повідомлення, яке пропонує вийти з кабіни та повторити
вхід.
Перевірка

Ручний
Кожні двері відкриваються з консолі охоронця (оператора).
Після входу в кабіну виконуються перевірки, аналогічні

Вихід з кабіни

автоматичному режиму.
Напів-автоматичний
Додаткова перевірка після входу в кабіну та закривання

Вихід
дозволено

Вихід
заборонено

обох дверей (наприклад, біометричний контроль, або
приймання рішення про дозвіл чи заборону проходу оператором).
Аварійний вихід
Всі двері відкриваються для забезпечення швидкого проходу в екстрених ситуаціях. Встановлюється з
консолі оператора або сигналом системи контролю доступом.
Перевірка

● Без перевірки. Прохід дозволено після натискання кнопки на панелі кабіни

відвідувача

● Зовнішній зчитувач безконтактних або магнітних носіїв -опція● Зовнішній радар для автоматичного відкривання дверей входу -опція● Внутрішній зчитувач / пристрій біометричної ідентифікації -опція● Можливе використанні інших систем ідентифікації

Консоль

Дозволяє виконувати ручний та екстренній режими роботи, блокувати шлюз, вмикати та вимикати

оператора

перевірку користувачів, управляти напрямком проходу (вхід-вихід, або в одному з напрямків), може бути
оснащене переговорним пристроєм для спілкування з відвідувачами.

Індикація

● Світлофорна панель на корпусі кабіни

проходу

● Вивід для СКД
● Режим черги запитів на прохід

Кінцева логіка роботи має бути узгодженою з Замовником, та може відрізнятися від вищезазначеної.

Технічні характеристики:
TOP 150

TOP 150 Plus

Розміри:

ТОР 150:
1050х1050х2222 мм
ТОР 150 Plus: 1150х1150х2222 мм
Вага: 700-900 кг в залежності від моделі та додаткового обладнання
Електричне живлення: 220V 50/60 Гц
Робоча напруга: 12-24 VDC
Пропускна здатність: 5 циклів/хв (в одному напрямку), 8 циклів/хв (в обох напрямках)
Аварійне живлення: до 1000 циклів в автономному режимі
Корпус: сталь 3мм, фарбування в довільний колір по системі RAL з ефектом анельсинової шкірки
(нержавіюча сталь, гладка поверхня та інші кольори за запитом)
Бокові панелі та двері з ламінованого куленепробивного скла 26/27 мм, клас BR3/S - P6B
(інше засклення за запитом)
Привід дверей: 24 VDC (реверсивний)
Внутрішнє вмонтоване освітлення: 12V-50/60Hz
Мікропроцесорний контроллер
Безпека користувачів через активні сенсори та контроль сили закривання дверей
Висота порогу: 12 мм
Вибір режимів роботи:
- аварійний вихід / двері заблоковані
- автоматичне відкривання / відкривання кнопкою
- односторонній / двосторонній рух.
Вільний прохід:

TOP 150
TOP 150 Plus

580х2000 мм
700х2000 мм
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