YK-TS2000
Félautomata forgóvilla

Kép

Specifikáció

Bekötés

•Bemeneti feszültség:		
110/220 V AC ~50/60 Hz
•Teljesítmény:			60 W
•Áthaladási sebesség:		
25~30 fő/perc
•Áthaladási út mérete:		
1100 x 780 mm
•Működési hőmérséklet:		
-28°C ~ 60°C
•Páratartalom tűrés:		
5% ~ 80%

Az eszköz felső részében, az átlátszó műanyag fedő alatt
találhatja a forgóvilla vezérlőpaneljét. Ennek sorkapcsai a
következőt jelentik:
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Telepítés
CS1

A forgóvillákat a talapzatba kell rögzíteni 2 ponton. Ezt
célszerű lebetonozott átmenő csavarral megtenni.
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Leírás
A forgóvillák a személyek ellenőrzött beléptetésére
szolgálnak. Gyors és kényelmes áthaladást biztosít
irodaházaktól kezdve, iskolákon át akár hotelekben is.
YK-TS2000 egy két lábú félautomata forgóvilla. Állítható
nyitási időzítéssel, áthaladási útvonallal, riasztással és
folytonos áthaladási lehetőséggel.

Tulajdonságok
•Kivitel: 			
Rozsdamentes acél (SUS 304)
•Telepítés:		
Kültér (fedett helyre)/beltér
•Működési mód:		
Félautomata
•Vezérlés:		
Száraz kontakt
•Védelem:		 IP54
•Áramszünet esetén:
Nyit (leejti a kart)
•Opcionális kiegészítők:
Kártyaolvasó, Vezérlő központ,
			Számláló, Távirányító
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YK-TS1000
Félautomata kétlábú forgóvilla
ADATLAP

A forgóvilla lábában egy dobozban találhatja meg a
karokat. Ezeknek a karoknak a csavarjába csepegtessen
csavarrögzítőt, csavarja fel a karokat, majd húzza meg a
csavart.

•CS1: Visszajelzés kimenet. A forgóvillán való áthaladás esetén az eszköz egy 5 V-os impulzust küld. Az NO1-5V lábakon
az K1 nyitása esetén kapunk impulzust, az NO2-5V lábakon
pedig az K2 nyitása esetén kapunk impulzust.
•CS2: A bal lábban található LED panel csatlakozója.
•CS3: A jobb lábban található LED panel csatlakozója.
•CS4: A felső LED panel csatlakozója.
•CS5: Nyitás letiltási lehetőség. Az NC1-GND rövidzára esetén
a K1 nyitását, az NC2-GND rövidzára esetén pedig a K2
nyitását lehet letiltani.
•CS6: Nyitás, a K1 és GND rövidzára esetén a bal oldalt nyitja,
a K2 és GND rövidzára esetén pedig a jobb oldalt nyitja.
•CS7: Alarm1 és GND rövidzára esetén az eszköz riaszt, a DOW
és GND rövidzára esetén pedig leejti a kart.
•CS8: 12 V DC kimenet vezérlő paneleknek.

Bekötés

Beállítás

Figyelmeztetések

•Közelítésérzékelő kapcsoló bemenet
•24 V DC bemenet

•K4-K5: Ez a lábakon található LED panelek világítását állítja.
A zöld nyíl és a piros X állítását lehet megtenni. A piros X az
áthaladás tiltását, a zöld nyíl az engedését jelzi.

A forgóvilla karjai középen 800 N, a végén 400 N teherbírást
tűr el. Amennyiben ennél nagyobb terhelést kap a kar eltörik,
így a mechanika sértetlen marad.

Beállítás

11

Egy irányú, bal oldal engedett

10

Egy irányú, jobb oldal engedett

01

Két irányú enged

1
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•K1-K3: A nyitási időzítés beállítását lehet megtenni ezekkel a
kapcsolókkal. A gyári beállítás 5 másodperc
Kapcsoló állása

Időzítés

111

5 másodperc

110

10 másodperc

101

15 másodperc

100

20 másodperc

011

30 másodperc

010

40 másodperc

001

50 másodperc

000

60 másodperc

•K6-K7: Itt lehet beállítani a folytonos beléptetést. A
folytonos beléptetés esetén a kártyák lehúzása után annyi
alkalommal nyit az eszköz, ahány kártyát lehúztak. Ez
maximálisan 20 kártya lehúzás esetén működik.
A folytonos beléptetést a K6 kapcsolóval lehet bekapcsolni
(0 esetén ki van kapcsolva, 1 esetén be van kapcsolva). A K7
kapcsoló segítségével lehet beállítani, hogy a várakozási
időszak a kártyák lehúzására 8 (K7 kapcsoló 0 állásban) vagy
16 másodperc (K7 kapcsoló 1 állásban) legyen. A várakozási
idő az áthaladásra 8/16 + (N-1)*6 képlettel jön ki.
Példa: Ha K7 1-es állásban van, és 5 kártyát húz le, akkor
16+4*6, azaz 40 másodperc lesz az áthaladásra.
•K8: 0 esetén kikapcsolja, 1 esetén bekapcsolja a riasztási
funkciót.
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Kapcsoló állítása

Az eszköz beállítását a panelen található DIP kapcsolókkal
lehet megtenni.
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Beállítás
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Gyári értékek
Funkció

Gyári érték

Nyitási időzítés

5 másodperc

Áthaladási irány

Kétirányú

Folytonos beléptetés

Kikapcsolva

Riasztás engedélyezése

Engedélyezve

