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Os torniquetes RTD-15.2 são destinados à cobertura completa da zona de entrada. A sua 
utilização pode ser tanto em espaços exteriores como interiores.

A sua estrutura robusta em aluminio oferece mais conf iabilidade e resistência a actos de 
vandalismo.

O torniquete é fornecido com indicadores LED integrados para mostrar se o acesso 
é concedido ou negado. Opcionalmente, os indicadores de luz remota podem ser 
conectados.

O RTD-15 pode funcionar autonomamente ou a partir de um comando sem f ios 
(opcional) e pode ser facilmente integrado à maioria dos sistemas de controlo de 
acessos.

Os modos de operação  são conf igurados independentemente para cada direcção de 
passagem.

Tem duas travas mecânicas embutidas, uma para cada direcção, que com uma chave, é 
possível destravar o torniquete em caso de emergência ou falta de energia.
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Características

√ Voltagem: 22-30 V DC

√ Consumo de Energia: 30 W

√ Corrente de consumo: 1,2

√ Bidirecional

√ Capacidadade de pessoas (no modo de passagem única): 20 pessoas/min

√ Capacidadade de pessoas (no modo de passagem livre: 30 pessoas/min

√ Dimensões (comprimento × largura × altura): 1600×1800×2325 mm

√ Largura da passagem: 755 mm

√ Temperatura de funcionamento: de -40 °C até +55 °C

√ Classif icação IP: IP53
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Materiais e Acabamentos

Revestimento em pó de lixa com efeito pérola mica; cor bege claro

O período de garantia é de 5 (cinco) anos a partir da data de venda do 
produto.
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