
GEMOTORISEERDE 
TOURNIQUET MET 
DRAAIVLEUGEL

Saloon40



Iedereen   
een stap voor.  
Bijzonder compacte, gemotoriseerde tourniquet met draaivleugel,  
met een innovatief en functioneel design! Saloon40 is volledig 
vernieuwd qua technologie en design, en is ontwikkeld voor de 
toegangscontrole op plaatsen met aanzienlijke doorgangsstromen, 
zoals winkelcentra, vliegvelden, treinstations en ziekenhuizen.

Printplaat en voeding in de 
automatisering ingebouwd.

Aluminium constructie met 
afwerking van geborsteld rvs

Tot 2450 mm (96,5 in) 
beheerbare doorgangsruimte

Modulaire geleidehekken, 
door middel van kunststof of 
roestvrij stalen koppelingen

 Aluminium vleugel met 
personaliseerbaar teken

 Lichtkroon  
voor signalering

 Ingebouwde radar

 Instelling van de 
vleugelsnelheid direct met 

de printplaat

Maten (mm)
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MAX. NUTTIGE DOORGANG



Voordelen 
die oplossingen 
worden.

ESTHETISCHE ONTWIKKELING
•	Printplaat en voedingen op een diameter van slechts 120 mm.
•	Lichtkroon die de vleugelbeweging en de bijbehorende   

werkingsstatus aangeeft. 
•	 Ingebouwde radar voor een snelle opening op afstand. 
•	Modulariteit: naargelang de behoeften kunnen de lichtkroon en radar 

worden verwisseld. 

DUBBELE DOORGANG 
Voor bijzonder brede voetgangersdoorgangen, tot 2450 mm,  
kunnen twee Saloon40-tourniquets worden gecombineerd.  
Er zijn twee soorten vleugels verkrijgbaar: met een breedte van   
900 mm en 1200 mm.

VEILIGE TOEGANG EN BEWEGING
•	Opening met knop, fotocellen en radar of door middel van lezing van 

transponder- en magneetkaarten.
•	Encodertechnologie.
•	Akoestisch signaal dat aangeeft als iemand de vleugel open wil forceren.
•	 In te bouwen radar voor de opening op afstand van de vleugel.
•	Omkeerbaar. Bij stroomuitval zorgt de automatisering ervoor dat de 

tourniquet in beide richtingen handmatig kan worden geopend. 
•	 Ingebouwde, regelbare mechanische stoppen.
•	Memory Roll voor het opslaan van de configuratie en gebruikers.

RODE LICHTKROON geeft het sluiten 
van de vleugel aan.

GROENE LICHTKROON geeft het 
openen van de vleugel aan.

BLAUWE LICHTKROON waarschuwt 
van tevoren dat de vleugel gaat 
sluiten (elektronisch instelbare duur 
voor vooraf knipperen).

Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied 
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van oplossingen  
voor de woning: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten, motoren 
voor rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

 De garantie van 24 Volt. 
De systemen met motor op 24 Volt bieden 
maximale werkingsveiligheid en een groot 
aanpassingsvermogen aan intensieve 
werkingsomstandigheden, zoals bij 
toepassingen in industriële omgevingen en 
bij appartementengebouwen.  
Bovendien werkt een systeem    
op 24 Volt ook bij stroomuitval dankzij  
de optionele batterijen.



Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 

voor Kwaliteit 
en Milieubeheer

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com Came is a company of
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1. Vleugel van aluminium L = 900 mm.
2. Vleugel van aluminium L = 1200 mm.
3. Activeringsradar.
4. Kit met 2 verbindingsmoffen van verchroomd kunststof voor de bevestiging van geleidehekken.
5. Kit met 2 verbindingsmoffen van AISI 304 rvs voor de bevestiging van geleidehekken.
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1. Eenrichtingsgeleidehek voor doorgang van winkelwagens. Verkrijgbaar met 2, 3 of 4 bogen.
2. Geleidehek voor bevestiging aan de grond van AISI 304 staal en paneel van polycarbonaat, dikte 6 mm (0,23 in). H = 900 mm (35,4 in).
3. Geleidehek voor bevestiging aan de grond van AISI 304 staal zonder paneel. H = 900 mm (35,4 in).
4. Geleidehek met paniekstang in AISI 304-staal. Verkrijgbaar met kolom rechts of links. L = 900 of 1200 mm (35,4 of 47,2 in), H = 1000 mm (39,3 in).
5. Staander van verzinkt staal met bevestigingsflens en flensbedekking van verchroomd kunststof. H = 980 mm (38,6 in). Verkrijgbaar zonder voorgeboorde openingen, met 2 openingen, met 2+2 

openingen op 90° of 180°, met 6 openingen, met 8 openingen.
6. Staander met bevestigingsflens en flensbedekking van AISI 304 staal. H = 980 mm (38,6 in).  

Verkrijgbaar zonder voorgeboorde openingen, met 2 openingen, met 2+2 openingen op 90° of 180°, met 6 openingen, met 8 openingen. 
7. Paneel van transparant polycarbonaat, dikte 6 mm. L = 750 mm (29,5 in), H = 800 mm (31,5 in).
8. Staander van AISI 304 staal. H = 900 mm (35,4 in), Ø 80 mm (3,15 in).  

Verkrijgbaar zonder klemmen, met 2 klemmen, met 2+2 klemmen op 90° of 180°, met 6 klemmen, met 8 klemmen.
9. Verbindingsmoffen. Verkrijgbaar in verchroomd kunststof, AISI 304 staal en AISI 304 staal speciaal voor wandbevestiging.

10.   Horizontale buis voor geleidehekken van AISI 304 staal. Ø 40 mm (1,57 in) dikte 1 mm (0,04 in).  
  Verkrijgbaar in verschillende maten: 500, 1000, 1500, 2000 mm (19,7, 39,4, 59,1, 78,7 in).

MODel pSSlN40

IP-Beschermingsgraad 40

Voeding (V - 50/60 Hz) 120 - 230 AC

Bedrijfsspanning (V) 24 DC

Openingssnelheid naar 90° (s) 1

Vermogen (W) 120

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

 24 V DC

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.
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