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Bramki obrotowe kołowrotkowe BK-J stosowane 
są w celu ukierunkowania ruchu. Wyposażone 
są w mechanizm zapadkowy jednokierunkowy. 
Obudowa i ramiona bramki wykonane są ze stali 
nierdzewnej. Bramki obrotowe kołowrotkowe BK-A 
i BK-AS przeznaczone są do ograniczenia wejścia 
i wyjścia osób do miejsc strzeżonych. Konstrukcja 
bramek umożliwia stosowanie jej wewnątrz obiek-
tów. Bramki mogą współpracować z dowolnymi 
systemami kontroli ruchu osobowego, takimi jak: 
systemy biletowe, systemy obsługujące obiekty 
rekreacyjne, systemy biletowe, systemy kontroli 
dostępu, systemy rejestracji czasu pracy, itp. 

Modele

 ■ BK-J – mechaniczna bramka kołowrotkowa 
trzyramienna jednokierunkowa bez blokady, 
przeznaczona do ukierunkowania ruchu (sklep),

 ■ BK-A – automatyczna bramka kołowrotkowa 
trzyramienna jedno- lub dwukierunkowa, 
przeznaczona do kontroli dostępu 
w miejscach nadzorowanych.

 ■ BK-AS – automatyczna bramka kołowrotkowa 
trzyramienna jedno- lub dwukierunkowa, 
przeznaczona do kontroli dostępu w miejscach 
nadzorowanych (ramiona z tworzywa 
sztucznego).

parametry techniczne

 ■ zasilanie prądem: 24 VDC
 ■ temp. składowania: od +5°C do +50°C
 ■ temp. pracy: od +5°C do +50°C
 ■ średnica korpusu bramki: 129 mm
 ■ max. długość ramion: 900 mm
 ■ wysokość: 1008 mm
 ■ wykonanie: obudowa - stal nierdzewna, ramię 

bramki – stal nierdzewna lub poliwęglan.
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brs-laredo
parametry techniczne

 ■ zasilanie centrali sterującej: 15VDC 
 ■ zasilanie silnika: 24VAC
 ■ temp. składowania: od +5°C do +50°C 
 ■ temp. pracy: od +5°C do +40°
 ■ szerokość urządzenia: 282 mm
 ■ minimalna szerokość przejścia: 653 mm 
 ■ długość: 1513 mm
 ■ wysokość: 1003mm
 ■ wykonanie: stal nierdzewna

Bramka rozsuwana dużej przepustowości 
BRS-laredo jest urządzeniem automatycznym, 
sterowanym procesorem, przeznaczonym 
do kontroli ruchu osobowego w miejscach 
strzeżonych. Obudowa bramki wykonana jest 
ze stali nierdzewnej. Skrzydła wykonane są 
z tworzywa sztucznego lub szkła hartowanego 
(opcja). Urządzenie może pracować w trybie 
normalnie otwartym lub zamkniętym. Próba 
wymuszenia przejścia sygnalizowana jest 
świetlnie i dźwiękowo. W trybie normalnie 
otwartym skrzydła blokują przejście przy próbie 
nieuprawnionego wejścia. Stan otwarcia/za-
mknięcia sygnalizowany jest na piktogramach 
diodowych. Załączenie sygnału ppoż. lub zanik 
napięcia powoduje automatyczne otwarcie 
przejścia poprzez zasilanie awaryjne.
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Bramki obrotowe BOW-mini stosowane są do 
przejść w celu ukierunkowania ruchu. Mogą 
być stosowane w warunkach narażonych na 
działanie czynników atmosferycznych. Wypo-
sażone są w mechanizm jedno- lub dwukie-
runkowy. Wygrodzenie pozostałej przestrzeni 
przy bramkach uchylnych możliwe jest przy 
pomocy słupków i barierek wygrodzeniowych. 
Obudowa i ramiona bramki oraz słupki i 
barierki wygrodzeniowe wykonane są ze stali 
nierdzewnej.

parametry techniczne

 ■ zasilanie prądem: 24 V AC 
 ■ maks. pobór mocy: 80 VA 
 ■ temp. składowania: od -40°C do +50°C 
 ■ temp. pracy: od -20°C do +50°C 
 ■ szerokość urządzenia: 1182 mm
 ■ minimalna szerokość przejścia: 566 mm 
 ■ długość: 2014 mm
 ■ wysokość: 1050mm
 ■ wykonanie: stal nierdzewna

bow-mini
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 ■ możliwość konfiguracji przejść, 
pełna programowalność sygnałów 
sterujących

 ■ mechanizm z trzema ramionami lub 
dwuramienny z funkcją ewakuacji

 ■ funkcja ewakuacji antypanik

 ■ miejsce na czytnik zabezpieczone 
przed zakłóceniami  
(bez konieczności wykonywania 
otworów w pokrywie)

 ■ zamykana pokrywa ograniczająca 
dostęp osób postronnych do 
mechanizmu bramki

 ■ sygnalizacja alarmowa informująca 
o próbie wejścia przez osobę 
nieupoważnioną

do użytkowania w:

 ■ halach wystawienciczych

 ■ halach sportowych

 ■ obiektach przemysłowych

 ■ biurowcach

 ■ lotniskach

 ■ obiektach sportowych 
i rekreacyjnych na wolnym 
powietrzu

Legenda
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