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DS205 OTOČNÝ TURNIKET 

 Otočný turniket je určený na riadenie vstupu alebo výstupu osôb do kontrolovaných oblastí, zvyčajne sa používa pri vysokej 

premávke chodcov v oboch smeroch. 

 Telo je vyrobené z brúsenej nehrdzavejúcej ocele, ktorá je robustná, tuhá, vodotesná a odolná proti hrdzi.  

 Je ideálny pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. 

 Má štandardný vstupný reléový signál, ktorý je možné integrovať s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu tretích strán (napr.: 

RFID, odtlačok prsta a biometrické čítacie zariadenie). 

 V prípade núdze sa ramená turniketu automaticky otvoria, aby sa umožnil voľný priechod. 

 Dodáva sa štandardný typ alebo typ pre hendikepovaných so širokým priechodom pre invalidný vozík alebo osobu s veľkou 

batožinou. 

 Je vhodný pre oblasti s bežnou premávkou osôb.  (Napr.: budova, nocľaháreň, supermarket, nákupné centrum, obchod) 

JEDNOSMERNÝ / OBOJSMERNÝ 

Produktový list 



Model č. SP205 

Značka Daosafe 

Materiál rámu Nehrdzavejúca oceľ 304 

Rozmery 168 × 1050 mm 

Hmotnosť 25 kg/ks 

Šírka priechodu 600 – 900 mm (jeden priechod) 

Smer prechodu Jednosmerný / obojsmerný 

MCBF 5 miliónov 

Napájanie AC 220V/110V, 50/60Hz 

Prevádzkové napätie 24V DC 

Spotreba energie 40W 

Prevádzková teplota -15 °C - 60 °C 

Prevádzková vlhkosť 0~95% (bez zmrazenia) 

Pracovné prostredie Vnútorné / vonkajšie 

Kapacita 30 osôb za minútu 

LED indikátor Nie 

 Infračervený senzor Nie 

Núdzový stav Automatické rameno sa otvorí pri vypnutí 

Komunikácia Suchý kontakt, reléový signál, RS485 

Špecifikácie 



 Celý systém beží hladko, s dlhou životnosťou, vysokou spoľahlivosťou prevádzky a rýchlou odozvou. 

 Funkcia alarmu v prípade nelegálneho vniknutia alebo spätného vniknutia. (voliteľné) 

 Funkcia proti vniknutiu, rýchlostná brána je automaticky uzamknutá až do platného otváracieho signálu vstupu. 

 Anti-reverzná funkcia, turniket spustí alarm ak chce niekto vstúpiť bez priloženia RFID karty. (voliteľné) 

 Funkcia automatického resetovania. Ak osoba neprejde v predpísanom čase (predvolený čas je 5 sekúnd), systém automaticky zruší 

vstup aktuálnej osobe.  

 Po vypnutí sa turniket automaticky otvorí, čo je v súlade s požiadavkami požiarnej bezpečnosti. 

Funkcie 

Obrázok systémovej integrácie 



Veľké Stankovce 817   Prevádzka: Bratislavská 614, Trenčín 
Trenčianske Stankovce  

IČO: 44862831 

IČ DPH:  SK2022860092 

 
 

Voliteľné Modely 

PS 205 

PS 205A 

PS 205B 

PS 205C 

PS 205D 

PS 205E 


