
Turniket s termokamerou a dávkovačom dezinfekcie SLZN 59E 
SLKT 04

Vlastnosti
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Rozmery

Turniket
 turniket umožní prechod osoby iba ak nebude nameraná  
 vyššia telesná teplota a osoba bude mať správne nasadené  
 tvárové rúško a použije dávkovač dezinfekcie
 varianta bez indexu - nástenný turniket
 varianta s indexom S - so stojanom pre uchytenie do podlahy
 trojramenné prevedenie
 možnosť obojsmerného prechodu
 funkcia Go-call, pre zaistenie pohodlného a rýchleho použitia,  
 rameno turniketu sa uvoľní a nepatrne sa posunie v smere  
 prechodu
 MDD motor s bez údržbovou prevádzkou
 masívna antivandalová konštrukcia
 povrch matný

Termokamera
 snímanie teploty tváre v reálnom čase (0,1 – 0,2 s)
 detekcia správneho nasadenia rúška
 zvukový a svetelný alarm v prípade nedodržania nastavených  
 podmienok
 zaznamenanie času vstupu
 možnosť pripojenia do dochádzkového systému
 možnosť záznamu zamietnutých príchodov

Automatický nerezový dávkovač dezinfekcie
 určený pre tekutú aj gelovú dezinfekciu na báze alkoholu
 jednoduchá výmena nádržky
 reaguje na vloženie rúk do snímanej zóny spustením jednej  
 dávky dezinfekcie (dĺžku dávkovania je možné nastaviť 
 v rozsahu 1,3 – 13 s), štandardne 1,3 s
 súčasťou nádržka na dezinfekciu 5 l, pre väčšiu intenzitu  
 prevádzky 
 nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača 
 SLD 03
 povrch matný

Rozmery (SLKT 04) 1075 x 855 x 860 mm
Rozmery (SLKT 04S) 1455 x 855 x 860 mm
Rozmery (SLKT 04SV) 1500 x 1010 mm
Napájacie napätie 230 V AC 
Príkon 60 W

Rozmery (SLZN 59E) 230 x 195 x 365 mm
Nastaviteľná doba jednej dávky 1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml

Technická špecifi kácia

SLKT 04

SLKT 04S SLKT 04SV

SLKT 04

SLKT 04S

SLKT 04SV
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Špecifikácia dodávky

SLKT 04 - obj. č. 38040  trojramenný turniket, termokamera, nerezový dávkovač, 5 l nádržka na dezinfekciu, 
     odkvapkávajúca miska, upevňovacia sada, diaľkové ovládanie SLD 03, napájací zdroj
SLKT 04S     - obj. č. 38041  trojramenný turniket so stojanom pre uchytenie do podlahy, termokamera, nerezový 
    dávkovač, 5 l nádržka na dezinfekciu, odkvapkávajúca miska, upevňovacia sada, 
    diaľkové ovládanie SLD 03, napájací zdroj
SLKT 04SV   - obj. č. 38042  trojramenný turniket so stojanom pre uchytenie do podlahy, termokamera, nerezový 
    dávkovač so stojanom pre uchytenie do podlahy, 5 l nádržka na dezinfekciu, 
    odkvapkávajúca miska, upevňovacia sada, diaľkové ovládanie SLD 03, napájací zdroj


