
ELEKTROMECHANISCHE 
DRIEPOOTTOURNIQUET

Twister



Praktisch   
en functioneel. 
 
Twister is een veelzijdige en duurzame driepoottourniquet, 
geschikt voor alle eisen met betrekking tot doorgangscontrole  
en -selectie, ook in drukke gebieden.

Indicatielicht  
voor beide richtingen  

met hoge-intensiteitsleds

Besturingssensoren

Geleidehek van AISI 304 roestvrij staal

Antipaniekarmen  
met drukscharnier

Tot 500 mm (19,7 in)  
beheerbare doorgangsruimte
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Voordelen 
die oplossingen 
worden.

ROBUUST EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN
•	De externe constructie, de driepoot en de carters aan de zijkant zijn 

vervaardigd van AISI 304 roestvrij staal en afgewerkt met scotch brite. De 
carters kunnen worden verwijderd om de doorgang van de aansluitkabels 
te vergemakkelijken, waardoor de installatie en het eventuele onderhoud 
eenvoudiger en sneller wordt.

•	Display voor ledsignalering in twee richtingen.
•	 Inclusief printplaat, indicatielicht met display en *transpondersensoren  

(*alleen PST001). 

BESTURINGS- EN INTEGRATIEOPTIES
•	De instructies voor INGANG en UITGANG activeren de doorgang voor 

de gebruiker en de driepoot wordt automatisch na het passeren weer 
geblokkeerd of sluit na een vooraf ingestelde tijd als niemand passeert.

•	De instructie BLOKKEREN blokkeert de doorgang en annuleert de 
instructies voor in- en uitgang.

•	Met de instructie voor NOOD wordt de opening van de driepoot 
geactiveerd, ook als de instructie BLOKKERING is geactiveerd.

•	 Integratie met de toegangscontrolesystemen: Twister is  
perfect te integreren met de systemen RBM21 en RBM84 van Came voor 
een complete oplossing voor toegangscontrole.

•	Bij stroomuitval ontgrendelt de tourniquet in beide draairichtingen, 
waardoor de doorgang mogelijk wordt.

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.
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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. Paniekbeveiligingsstangen met drukscharnier.
2. Geleidehek met staander en boog van AISI 304 staal, bevestigingsflens van verzinkt staal en flensbedekking van verchroomd kunststof.
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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 PST01 • PST02 • PST03 • PST04

IP-Beschermingsgraad 44

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

Bedrijfsspanning (V) 24 DC

Opgenomen stroom (mA) 260

Gewicht (kg) 60

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

 230 V AC 

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