PERSONMØLLER
Billederne er eksempler
DKC har flere designs end de viste eksempler

3-armet (120°)
åben personmølle.
Standardudgave.
Ved strømsvigt er der
åbent i begge retninger eller låst i begge retninger.

2-armet (180°)
åben personmølle.
Standardudgave.
Leveres også som lukket
version, d.v.s. med bagplade.
Ved strømsvigt er der åbent i
begge retninger - eller låst i
begge retninger.

3-armet (120°)
lukket personmølle.
Standardudgave.
Ved strømsvigt er der
åbent i begge retninger eller låst i begge retninger.

Ved strømafbrydelse - eller ved overlagt
afbrydelse af strøm (f.eks. via trykknap)
kan alle nogle personmøller (både 2- og
3-armede) have arme, der falder ned,
eller nogle typer har fri passage i begge
retninger med fritkørende arme.
Eller de kan, alle typerne, have låst for
passage i begge retninger, hvis dette er
ønskeligt.

DLM
3-armet
2-armet

BTG
3-armet
2-armet

DLM Tandem

COMPACT

Enkelt
eller
dobbelt.
3-armet
2-armet
Højdejustèrbar.

COMPACT PLUS

TLM
DUO
Dobbelt

Enkelt eller
dobbelt.
3-eller 2-armet.

Modul
KLASSIK
3-armet
2-armet

Modul
KLASSIK
PLUS
3-armet
2-armet

Modul
CROSS
enkelt eller
dobbelt.
2 armet
3 armet

Modul
CALYPSO
3-armet
2-armet

3-armet
2-armet

Modul
TONDA
3-armet
2-armet

Svinglåge IKAROS B

Med trekvart låge
med fyldning

Svinglåge
IKAROS H
Med kvart låge
uden fyldning

Svinglåge
IKAROS

Svinglåge
IKAROS KLASSIK

Transparent
med trekvart
låge med
acrylglas eller
hærdet glas
Transparent
med høj låge helt til gulvet

Svinglåge
Saloon H
Med eller
uden fyldning i "armen"
Elektrisk elelr mekanisk.

Drejelåge
GYRO H
Arme uden fyldning
kan også fås med
u-formede låger
uden fyldning

Drejelåge
GYRO Transparent
Drejelåge
GYRO B
trekvarte låger
med fyldning

Trekvarthøjde låger
med glas/acryl fyldning.
Kan også fås med helhøjde
låger (helt til gulvet) med
glas/acryl låger.

Vertikal drejekryds
VARIO 1100 E

Vertikal drejekryds
VARIO 1100 D

Front- og sidepanel i acryl

Fronter og sidepaneler i acryl

Vertikal drejekryds
VARIO 1300 E

Vertikal drejekryds
VARIO 1300 D

Front- og sidepanel i acryl

Fronter og sidepaneler i acryl

Vertikal
drejekryds
VARIO
2100 E

Front- og sidepanel i acryl

Vertikal drejekryds
VARIO 2100 D
Frontafdækning i acrylglas
Sidepaneler i acrylglas

Vertikal drejekryds ECCO 120 BE-XXL
Vertikal
drejekryds
ECCO 120
LIGHT

En ØKO-løsning, med besparelser
i f.eks. arme (disse er lige og kan
ikke leveres U-formede).
Men ellers har denne version
mange af de samme features
som for ECCO 120 HE.

Anvendes hvor der skal stort antal
personer igennem på èn gang og
hvor der skal brede varer igennem.
I galvaniseret og lakeret udgave og
i en udgave af rustfrit stål.D

Portal karussel
ECCO 90 HE

Portal karussel
ECCO
120
HE

Fås også som
ECCO 180 HE

Portal karussel
ECCO 120 HB
Fås også som
120 BB med
U-formede arme og
guides

Fås også som ECCO 120 BE
med U-formede arme
og guides

Portal karussel ECCO
120 BF

Portal karussel
ECCO 120 BFB
Portal karussel
ECCO 120 BFT

Portal karussel
ECCO 120 HD og BD
Portal
karussel
ECCO
ARENA
Fås også med
U-formede
arme og guides

HD med lige arme og guides.
BD (som vist) er med U-formede
arme og guides.

Person-sluser
HØR
NÆRMERE
OG FÅ ET
TILBUD

SELECTION
DF enkelt
DF dobbelt
SELECTION
LINEAR 1700
Enkelt

Alle i smukt design, udført i de
allerbedste materialer - og alle
har en masse ekstra udstyr og
features.

På disse kommer "armene" ud i stedet for at
dreje rund som på personmøller og drejekryds.
"Armene" er forsynede med enten acrylglas eller med
hærdet sikkerhedsglas - i forskellige bredder og højder
over jord.
Anvendes især hvor der skal være en kontrolleret
passage af mange mennesker hele tiden, f.eks. metroog togstationer m.v.
Kan forsynes med diverse læsere for billetter og kort
med stregkode og/eller RFID, der indlæses før passage
- og i nogle tilfælde kører den gennem en motorlæser
og kommer ud i den anden anden ende og i andre er
det kun indlæsning, hvor man skal tage billetten med
efter passage er godkendt.

Standere med indbyggede RFID-læsere

LS 105
Kvadratisk

LS 140
LS 154 - rund med skråtskåret top
rund med
skråtskåret top

LS 254 - rund med
skråtskåret top

Alle i rustfrit stål i smukt design - brugervenlige og med forskellige options og features.

BETALT
ADGANG

TRINITY automat - med indbygget personmølle.
Meget anvendt på rastepladser - især i Tyskland,
Østrig, Schweiz og Slovenien.
For bl.a. toiletadgang og lignende lokaliteter.

BETALT ADGANG
Med speciel betalingsautomat
koblet til f.eks. drejekryds,
personmølle eller lignende.

BETALT
ADGANG
Med mønt-/polet-automat
koblet til f.eks. personmølle.

BETALT ADGANG
Mønt-/poletautomat
14.280,inkl. holder til personmølle

Med vor billet- og betalingsterminal, EMS 4000 - med
relæ-åbning af bomme,
personmøller m.v.

