
Kołowroty UniTripod, UniTripod N oraz UniTripod A

Kołowroty serii UniTripod są przeznaczone do ograniczenia dostępu do miejsc strzeżonych. Z chwilą poda-
nia impulsu sterującego kołowrót odblokowuje głowicę z ramionami i obraca ją o kąt pozwalający na przej-
ście jednej osobie. Urządzenie posiada własny napęd uruchamiany po przyłożeniu niewielkiej siły. Wartość tej 
siły może być regulowana. Impuls sterujący może być podawany także po naciśnięciu przycisku lub przez 
zewnętrzne urządzenie sterujące np. czytnik kart lub biletów. W fazie spoczynku kołowrót blokuje głowicę
z ramionami. 
Kołowroty serii UniTripod oferowane są w trzech odmianach. Standardowy model UniTripod jest kołowro-
tem znajdującym zastosowanie w większości typowych instalacji. Wysoka jakość wykonania sprawia, że koło-
wrót doskonale sprawdza się we wnętrzach nowoczesnych budynków. UniTripod A to kołowrót wyposażony 
w głowicę z dwoma ramionami (system “AntyPanic”). Rozwiązanie to ułatwia ewakuację w obiektach,w 
których trasy ewakuacyjne przebiegają przez przejścia z kołowrotami. W sytuacjach niebezpiecznych dwa 
ramiona głowicy ustawiane są w pozycji “na dół”, ułatwiając ewakuację. Kołowrót w wersji UniTripod N to 
urządzenie przystosowane do pracy przy wyciągach narciarskich. Od podstawowego modelu odróżnia je 
podstawa z barierą porządkującą kolejkę narciarzy na stoku. Dodatkowo kołowrót zamontowany jest na 
ruchomej nodze, co umożliwia podnoszenie lub opuszczanie urządzenia w zależności od ilości śniegu zale-
gającego na ziemi. Do kołowrotu zamontowano też uchwyt czytnika biletów jednorazowych i kart abona-
mentowych.
Kołowroty serii UniTripod, niezależnie od wersji, są w pełni zabezpieczone przed niekorzystnymi warunka-
mi atmosferycznymi i mogą być używane na zewnątrz. Kołowroty mogą współpracować z dowolnymi syste-
mami kontroli ruchu osobowego, takimi jak: systemy obsługujące obiekty rekreacyjne, systemy biletowe, 
systemy kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, itp.
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Wszystkie użyte nazwy i znaki towarowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

- DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ KOŁOWROTU
- WYSOKA NIEZAWODNOŚĆ
- MOŻLIWOŚĆ OPCJONALNEGO DOPOSAŻENIA
- ZWOLNIENIE UKŁADU RYGLUJĄCEGO W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA
- ZABEZPIECZANIE WNĘTRZA KOŁOWROTU PRZED NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM 
- NAPĘD JEDNOKIERUNKOWY LUB DWUKIERUNKOWY
- MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA OBUDOWIE LAMP SYGNALIZACYJNYCH (ZIELONA I CZERWONA) 

Kołowroty UniTripod, UniTripod N oraz UniTripod A

Długość ramion
w świetle
przejścia (mm)

Ciężar własny
(kg)

Napęd ramion

Zasilanie z zewn.
trafo ochronnego

Znamionowe
napięcie zasilania
bramki

Impuls sterujący
otwarciem

Czas trwania
impulsu dla
jednego przejścia

Impuls
potwierdzenia
przejścia

Wyjścia dla lamp
sygnalizacyjnych

Noga

Zakres temperatur
pracy ( C)

Wilgotność
względna
otoczenia

Maksymalna
ilość urządzeń
sterujących

Przepustowość

Skrzynia, pokrywa
górna, ramiona

Wymiary (mm)
D x S x W 700 x 900 x 1000 700 x 900 x 1000 700 x 900 x 1055

550

około 30 kg

3 3

230V / 24V AC 230V / 24V AC230V / 24V AC

24V AC 24V AC24V AC

50VA

wolne styki zwierne
lub impuls napięciowy

wolne styki zwierne
lub impuls napięciowy

wolne styki zwierne
lub impuls napięciowy

0,05 s do 1 s

0,2 s w standardzie
12V lub 24V

0,2 s w standardzie
12V lub 24V

0,2 s w standardzie
12V lub 24V

2 x 10W / 24V AC

od -20  do +50 od -20  do +50 od -20  do +50

550

około 30 kg

50VA

550

około 80 kg

Ilość ramion
w głowicy

50VA

max. 100%
dopuszczalna
kondensacja

max. 100%
dopuszczalna
kondensacja

max. 100%
dopuszczalna
kondensacja

2 2 2

Regulowana
100-1200 osób/godz.

Regulowana
100-1200 osób/godz.

Regulowana
100-1200 osób/godz.

stal nierdzewna

stal nierdzewna stal nierdzewna

stal nierdzewna stal nierdzewna

stal ocynkowana
(ruchoma)

Podstawa brak ** brak **

brak **brak **

stal ocynkowana

Bariera stal nierdzewna

2 (antipanic)

TAKTAK TAK

0,05 s do 1 s 0,05 s do 1 s

2 x 10W / 24V AC2 x 10W / 24V AC

Maksymalny
chwilowy
pobór mocy

UniTripod UniTripod A UniTripod N

* - Czytnik kart zbliżeniowych UNiTiCKET 7BC przedstawiony na zdjęciu kołowrotu Unitripod N
     stanowi wyposażenie dodatkowe zestawu
** - Możliwe jako wyposażenie dodatkowe


