Závora All in one
Elektromotorická závora se zabudovanou
řídící mikroprocesorovou jednotkou a
integrovanou kamerou pro čtení RZ,
displejem a IP komunikátorem
Obvyklé aplikace:
parkoviště, garážové domy, vjezdy do areálů
Doba otevření: 3 ÷ 6 sec.
Délka ramene: 1 ÷ 5 m
Popis:
Elektromotorické automatické závory jsou poháněny výkonným vysokootáčkovým
elektromotorem. Motor je kompaktní celek s převodovkou a je extrémně tichý. Doba otevírání je
3-6sec. V případě výpadku napájecího napětí je možno závoru zdvihnout manuálně. Sloupek
závory je navržen tak, že ho lze po jednoduché úpravě použít jako levou i pravou závoru.
Všechny typy závor jsou určeny pro nepřetržitý intenzivní provoz, závory jsou testovány na
životnost 3,000.000zdvihů. Řízení je zajištěno mikroprocesorovou řídící jednotkou. Skříň
závory je vyrobena z ocelového plechu. Povrchová úprava skříně je provedena šopováním
zinku a následně nástřik práškovou polyesterovou barvou.
V těle závory je integrována kamera Hikvision pro čtení RZ a displejem pro zobrazování
různých dat, např. RZ vozidla, počet volných míst v areálu apod.
Vysoké rozlišení: 4 miliony pixelů HD kamera, maximální rozlišení může dosáhnout 2688 * 1520
a snímková frekvence je až 25 snímků za sekundu;
Inteligentní snímání: spuštění po aktivaci vjetím na indukční smyčku;
Vysoká rychlost snímání, čisté rozpoznávání videa, čistý záznam videa, rychlost zachycení více
než 99,9%;
Typy rozpoznávání poznávacích značek: Typy poznávacích značek, které mají být rozpoznány,
zahrnují velké (malé) automobily, vozy velvyslanectví a konzulátů, policejní vozy, autobusy,
nová energetická vozidla, vojenská vozidla atd.; 2019 typ ozbrojených policejních poznávacích
značek a dalších národních standardních registračních značek;
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Velikost LCD 21,5 palce LED velikost 256 mm * 256 mm
Použití závory
Závory jsou použitelné jak v parkovacích systémech s intenzivním provozem dodávaných naší
firmou, tak vzhledem k vlastní logice řízení, je možné i nasazení samostatných závor
doplněných o ovládací prvky.
Volitelné příslušenství závory:
•

snímač bezdotykových karet (s bezpotenciálovým
výstupním kontaktem)

•

fotobuňka pro ochranu osob nebo vozidla pod
ramenem závory

•

tlačítkové ovládání

•

bezpečnostní tlaková lišta

•

výstražný maják

•

osvětlení ramene

•

kloubová mechanika

•

pevná nebo pohyblivá podpěra

•

externí vstupy řídící jednotky

•

kotevní sada

Technická data:
DS TMC407
3 - 6sec.
500 x 350 x 1580 mm
120 kg
230 V / AC
100 W

Rychlost zdvihu
Rozměry
Hmotnost
Napájení
Příkon
Rozsah pracovních
teplot
Max. počet zdvihů za

- 30ºC ÷ +60ºC
1000
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hodinu
Délka ramena

1÷5m

Varianta lomené závory a závory se záclonkou:
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