BRANKA

PEGAS

Elegantní vzhled, vysoká technická
úroveň, atraktivní a sofistikovaný vzhled
činí z branek PEGAS nejen vhodný doplněk
k turniketům, ale rovněž originální řešení
systému kontroly vstupu v prostředí, kde
jsou branky svými vlastnostmi nejvhodnější
variantou. Své uplatnění najdou všude tam,
kde je pohyb osob přes branky monitorován
obsluhou.

DESIGN
Moderní design, inovované konstrukční technologie
a univerzálnost jsou hlavními parametry branek
PEGAS, které jsou standardně dodávány v pěti
základních modelových řadách:
• PEGAS GL / PEGAS GLE - motorová
branka s proskleným křídlem
• PEGAS SF - motorová branka s křídlem z
nerezové trubky
• PEGAS J - motorová branka se specifickým
designem křídla
• PEGAS ZM
mechanická branka se
skleněnou nebo nerezovou výplní
• PEGAS ZE elektromechanická branka se
skleněnou nebo nerezovou výplní

K individualitě každé instalace a harmonické
integrace do interiéru přispívá také možnost
využití standardních konstrukčních materiálů, jako
jsou nerez, mosaz a sklo v různých barevných
odstínech. Zcela specifický vzhled dodává
brankám použití alternativních materiálů.

POHONNÁ JEDNOTKA
Branky PEGAS jsou prioritně dodávány s
motorovým jednotkami zaručujícími jejich tichý
a spolehlivý provoz. Bezpečnost procházejících
osob je zajištěna použitím inteligentní
elektroniky, která neustále monitoruje činnost
branky. Motorová jednotka otevírá branku v úhlu
90°, popřípadě až 170° s možností různého
úhlu otevření v každém směru. Vlastní nastavení
umožní svému uživateli definovat si dobu otevření
branky či ponechat branku otevřenou až do
dalšího impulsu z tlačítka či jiného zařízení.

SPOLEHLIVOST
Vysoká technická úroveň, kvalitní konstrukční
materiály, nejnovější použité technologie a
mnoholetá zkušenost jsou zárukou spolehlivého a
dlouhodobého provozu branek PEGAS.

KOMPATIBILITA
Nejmodernější koncepce řídící jednotky
branky umožní snadné připojení kteréhokoli
identifikačního, registračního či signalizačního
zařízení. Současně s tím poskytuje řadu informací
o činnosti branky, které mohou nadřazené
systémy dále zpracovávat a vyhodnocovat.

Mechanická varianta branek PEGAS v kombinaci s
hydraulickými zavírači a elektromagnetickými zámky
tvoří cenově výhodný celek systému kontroly vstupu.

APLIKACE
Variabilita a atraktivní vzhled v kombinaci
s dalšími produkty společnosti COMINFO
poskytuje základ pro široké uplatnění branek
PEGAS v řadě oblastí, jako jsou např.:
• průmyslové podniky
PŘÍSLUŠENST VÍ
• státní úřady
K brankám PEGAS je dodávána řada
• školství
příslušenství, která činí provoz těchto zařízení
• transportní a dopravní systémy
vysoce efektivními a uživatelský příjemnými. Mezi
• banky a finanční instituce
ně patří zejména:
• letiště
• sportovní a zábavná centra
• tlačítkový panel pro dálkové ovládání
• administrativní budovy a komplexy
• vyhřívací moduly motorových jednotek
• telekomunikace a energetika
• napájecí zdroje
• chemický průmysl
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