
Kołowrót FOBOS RCP

Kołowroty niskie wersji FOBOS RCP �rmy UNICARD SA dedykowane są do wspomagania kontroli ruchu 
osobowego w systemach Rejestracji Czasu Pracy. Każdy kołowrót posiada wbudowane dwa rejestratory 
czasu pracy oraz dwa czytniki zbliżeniowe. Zintegrowane z pokrywą kołowrotu czytelne wyświetlacze oraz 
przyciski funkcyjne (w tym przycisk do rejestracji służbowych) eliminują konieczność stosowania dodatko-
wych, zewnętrznych urządzeń oraz zapewniają bardzo wysoką estetykę i funkcjonalność rozwiązania. 
Montaż czytników wewnątrz obudowy kołowrotu wyklucza ryzyko mechanicznego ich uszkodzenia (brak 
wystających elementów). Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa kołowrotu oraz wysoka jakość pozosta-
łych użytych materiałów umożliwia montaż urządzenia w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.
ZASTOSOWANIE
Kołowroty FOBOS RCP przeznaczone są do pracy ciągłej w przejściach o średnim i wysokim natężeniu ruchu 
osobowego. Montowane są w miejscach oraz strefach strzeżonych i nadzorowanych, takich jak: 
- punkty KD i RCP w budynkach, �rmach, urzędach, miejscach użyteczności publicznej i pokrewne. 
- punkty KD i RCP w zakładach pracy, biurach, fabrykach, wydzielonych strefach jako uzupełnienie szeroko 
rozumianych systemów kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy.
ZASADA DZIAŁANIA
Zwolnienie układu blokowania kołowrotu następuje poprzez wysterowanie z jednego z wbudowanych 
rejestratorów czasu pracy po zarejestrowaniu uprawnionej karty zbliżeniowej lub np. z przycisku. Standardo-
wo czas odblokowania wynosi ok. 15 sekund. Stan odblokowania przejścia sygnalizowany jest na piktogra-
mie (zielona strzałka). Obrót ramienia kołowrotu następuje po przyłożeniu siły na ramię bramki (w przypadku 
wersji z elektromechanicznym wspomaganiem ruchu ramion) lub po pchnięciu ramienia bramki w kierunku 
przejścia (w przypadku wersji BW – bez układu wspomagania ruchu ramion). Zablokowanie układu napędo-
wego następuje od momentu ponownego  wysterowania z rejestratora czasu pracy – po zarejestrowaniu 
uprawionej karty zbliżeniowej lub np. po naciśnięciu przycisku przez portiera.
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Napięcie zasilania:                   ~24V
Maksymalny pobór mocy: 120 VA (50VA*)
Maksymalny pobór prądu:  5A (2A*) 
Temperatura pracy:                   -20 C do 50 C
Sygnał zwrotny:                                    bezpotencjałowy
Sygnał sterujący:                  max 1 sek
Wilgotność wzgl. otoczenia:           10 - 80%
Stopień ochrony IP:                   24
Waga:
             - FOBOS RCP                               72 kg
             - FOBOS RCP Z                           91 kg

* dla wersji BW                                 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

 - kołowrót 
 - wbudowane rejestratory czasu pracy oraz czytniki zbliżeniowe
 - pokrywa kołowrotu wyposażona w dwa podświetlane wyświetlacze
   (data i czas systemu RCP, tryb wejście/wyjście)
 - zintegrowane z obudową klawisze funkcyjne umożliwiające
   m.in. zmianę trybu rejestracji na służbowy
 - czytniki zamontowane wewnątrz obudowy
 - elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion*
 - system ramion opadających**
 - zabezpieczenie przed otwarciem obudowy (zamek na kluczyk)
 - dokumentacja techniczna

 *dostępne również bez wspomagania - wersja BW  /  **dotyczy wersji RO

- REJESTRACJA CZASU PRACY, W TYM: REJESTRACJA W TRYBIE SŁUŻBOWYM
- CZYTELNA INFORMACJA O DOKŁADNEJ DACIE I GODZINIE REJESTRACJI (CZAS SYSTEMU RCP)
- KONTROLA RUCHU OSOBOWEGO W MIEJSCACH STRZEŻONYCH I NADZOROWANYCH
- UPORZĄDKOWANIE I UKIERUNKOWANIE RUCHU OSOBOWEGO 
- OGRANICZENIE PROCEDERU OSZUSTWA PODCZAS REJESTRACJI KART RCP (REJESTRACJA ZA INNĄ OSOBĘ) 
- MOŻLIWOŚĆ KONTROLI PRZEJŚCIA W OBU KIERUNKACH PRZY ZASTOSOWANIU JEDNEGO URZĄDZENIA
- WYKLUCZENIE KRZYŻOWANIA SIĘ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH 

Kołowrót FOBOS RCP

PARAMETRY TECHNICZNE


