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Turniket TRIPOD motorový, se sklopným antipanikem  

Typ RY-TTM1SA/LLL, RY-TTM1SA/NNN 
 
Určení 
Turniket RY-TTM1SA se sklopným 
antipanikovým zařízením je určen pro 
komfortní řízení přístupu osob do výrobních 
podniků, administrativních budov, 
volnočasových center apod. Sofistikované 
řešení motorového převodového 
mechanismu a elektromagneticky ovládané 
zamykací západky, účinné pouze při 
pokusu o nedovolený průchod turniketem, 
představují špičkové technické řešení, 
vysokou míru zabezpečení a 
nízkonákladový provoz - klidová spotřeba 
turniketu je pod 5 waty. Antipaniková funkce 
se sklopným ramenem vyhovuje nárokům 
bezpečné instalace. 
Provedení 
Tělo turniketu tvoří robustní skříň, lakovaná 
nebo nerezová,  obsahující kompaktní 
elektromotorickou jednotku se zamykacím 
mechanismem, řídící elektronikou a 
napájecím zdrojem 24V. Odnímatelné uzamykatelné víko skříně umožňuje dokonalý přístup ke všem dílům. 
Stojan turniketu tvoří trubka o průměru 114 mm připevněná k podlaze přírubou se 4-mi šrouby. Otočná ramena 
jsou nerezová. 
Napájení 
Napájecí zdroj 24Vss používá bezpečnostní oddělovací  transformátor 230V/24V/30VA a lze jej v případě 
zvýšených nároků na bezpečnost umístit mimo skříň turniketu.  
Vlastnosti 
Klidové postavení ramen turniketu je polohováno elektromotorem s inkrementálním snímačem polohy. Turniket 
lze provozovat v obou směrech prostřednictvím oddělených elektrických vstupů. Po aktivaci některého vstupu se 
rotor turniketu pootočí cca o 5 stupňů a po vstupu osoby a zatlačení na rameno turniketu nastane dokončení 
otočení o 120°. Procesorové řízení s pohodlným servisním vestavěným displejem dovoluje nastavení komfortního 
režimu turniketu šitého na míru dané instalaci: nastavení rychlosti pohybu, časové nastavení zavření po 
neuskutečněném průchodu, programování releových indikačních výstupů... 
Síla otáčení rotoru je nastavena s ohledem na vyloučení úrazu osob, antipaniková funkce volně otočného rotoru 
je integrována v koncepci turniketu. 
Obnovení funkce turniketu po antipanikovém sklopení ramene (povelem nebo výpadkem 230V) je automatické. 
Zařízení může pracovat ve venkovních podmínkách, ale hlediska komfortu průchodu se nedoporučuje vystavovat 
jej přímému dešti. 
Jako ovládací prvky lze užít např. kartové snímače, mincovní a žetonové automaty, lístkové systémy... 
Instalace 
Středový stojan turniketu je otvory v základně připevněn k podlaze pomocí běžných závitových kotev fixovaných v 
podkladu nejlépe dvousložkovým tmelem. 
Elektrická instalace spočívá v přívodu napájecí sítě 230 V a ovládací kabeláže podlahou do středu nohy turniketu. 

 


