Ar ena .G a t e

A kép illusztráció, az egyes termékek eltérőek lehetnek.

Maximális biztonságú, embermagasságú
kapuk. Az új kapu kialakítás stadionokban
és rekreációs helyszíneken optimális védelmet biztosít illetéktelen bejárás ellen.

Biztonságos - SKIDATA

Arena.kapu

• Könnyő és kényelmes belépési mód.
• Optimális védelem illetéktelen bejárás és
vandalizmus ellen.
• Szabadon forgó kijárat vészhelyzet esetén.

• Arena.kapuk opcionálisan ügyfélspecifikus
színben is elérhetőek.
• A kijelzőt használja hirdetési felületként: szponzor
logok, vendég információk.

Áldozzon a jövőre

Egy olvasási pont az összes jegyhez

• Hosszútávú megoldás magas minőségő
anyagokkal.
• Gyorsan és hatékonyan szervizelhető.
• Arena kapu ideális stadionokban és egyéb
sportlétesítményekben.

• Minden jegyet egy ugyanazon olvasási pontoon
olvas.
• Arena.kapu kezeli az RFID, otthon nyomtatott és
vonalkódos jegyeket.
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Cooperation Gotschlich GmbH - SKIDATA AG

Tulajdonságai

Opciók

Motorizált, servo által támogatott, elektronikusan vezérelt.
Gyors, jól mőködtethető a központi elektronikának köszönhetően.
Könnyen integrálható hálózatba.
Optimális védelem
Extra biztonság, kevesebb csalási lehetőség
A kaput szoftveresen vagy hardveresen szabadon forgóra lehet
állítani.
• Események teljeskörő naplózása
• Vendég irányítás QVGA színes kijelzőn keresztül.
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Standard kiépítés

Arena.kapu Operátor fény
Arena. kapu Főtés
Arena. kapu Dupla / Egyes V2A (premium acél)
Arena. kapu Dupla / Egyes V4A (premium acél)
Arena. kapu Ügyfélspecifikus színezés
Arena. kapu alapkeret
Vario. kapu / Hangmodul
Vario. kapu Ügyfélspecifikus színő ház
Vario. kapu Ügyfélspecifikus front színezés
Vario. kapu SKIDATA logo

Arena.kapu / Egyes v. Dupla

• Motorizált, servo által támogatott, elektronikusan vezérelt
embernagyságú kapu, 90°-os osztással (dupla)
• Arena.kapu telepítő készlettel részben előtelepíthető

Vario.Gate olvasó

• 1D/2D vonalkód olvasó, 13.56 MHz RFID modullal (ISO15693)
• Vario.Gate tápegységgel

Műszaki jellemzők
Méretek

Embermagasságú dupla*: 2351 mm x 2252 mm x 2133 mm / 92.56” x 88.66” x 83.98”
(SZ x M x Mé) Vario.Gate olvasóval
Embermagasságú egyes*: 1598 mm x 2252 mm x 2133 mm / 62.91“ x 88.66“ x 83.98“
(SZ x M x Mé) Vario.Gate olvasóval

Súly

Embermagasságú dupla*: max. 550 kg,
Embermagasságú egyes*: max. 420 kg (Vario.Gate olvasóval együtt)

Tápellátás

Embermagasságú kapu*: 230 V ~ 50–60 Hz, Vario.Gate +24 V DC

Üzemi feszültség

Embermagasságú kapu *: max. 200 VA; Vario.Gate: max. 100 W, 1 - 1.2 A

Hőmérséklet

Vario.Gate üzemben: −30 °C to +50 °C (−22 °F to +122 °F)
Vario.Gate tárolása: −30 °C to +70 °C (−22 °F to +158 °F)
Embermagasságú kapu* üzemeléskor: -20 °C - +50 °C (−4 °F +122 °F),
opcionálisan fűtéssel −30 °C - +50 °C (−22 °F +122 °F)
Embermagasságú kapu* tárolása: −40 °C +70 °C (−40 °F +158 °F)

Készülék ház

Vario.Gate: RAL 9007, Fekete laminált biztonsági üveggel
Embermagasságú kapu*:
Standard: acél ST 360, chrom-nickel acél (V2A) anyaga 1.4301, RAL 9006

Minőségi tanúsítványok

Vario.Gate: CE, FCC, IC, RoHS,
Embermagasságú kapu*: CE, IC, RoHS

IP védelmi osztály

Embermagasságú kapu*: ház IP 43, komponensek IP 44

Áteresztő képesség

750 fő per óra per kapu (Vario.Gate olvasóval), a vendégek belépési habitusától függően

Rendszer szoftver

Handshake.Logic V 5.0
* Gotschlich ECCO Arena.Gate

SKIDATA AG magyarországi képviselete • CREATIV Bartex Solution Kft. • H- 7200, Dombóvár, Ady u. 10. ; H-1026. Budapest, Endrődi S. u. 27/c.
[t] +361 345 0500 • [f] +361 345 0508 • [e] creativ@bartex.hu [w] www.creativbs.hu • Version 1.3 • 08.08.2011
©2011 SKIDATA AG. Minden jog fenntartva.
A dokumentumban történő esetleges változtatás jogát a Skidata AG fenntartja. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. Az egyes országokra vonatkozó változatok
eltérőek lehetnek. A SKIDATA® a SKIDATA AG bejegyzett márkaneve az Egyesült Államokban, az Európai Unió területén és más országokban. A Creativ Bartex Solution Kft.re a Disztribútori Megállapodásban rögzített feltételek érvényesek. Az eszközök üzemeltetéséhez szükséges jogi háttér megteremtéséért az üzemeltető teljes mértékben felel.

