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Nasza  firma  jest  dostawcą  kompleksowych  rozwiązań  w  zakresie  systemów  kontroli
dostępu,  które  zapewniają  system  do  sterowania,  monitorowania  i  rejestrowania
przepływu osób w całym obiekcie. 

Nasze kompleksowe rozwiązanie:
 Dostarczamy sprzęt i oprogramowanie. 
 Nasz autorski system dostosowujemy do potrzeb Klientów. Analizujemy strukturę

przedsiębiorstwa oraz szacujemy koszty sprzętu i oprogramowania.
 W  zakresie  naszych  czynności  znajduje  się  instalacja  systemu  (w  tym

utrzymanie, wsparcie techniczne i szkolenie personelu klienta).
 Oferujemy  elastyczny,  autorski  system,  którego  moduły  można  łatwo

rozbudować według indywidualnych potrzeb  Klienta.
 Mamy ogromne doświadczenie w produkcji  kart plastikowych oraz we wdrażaniu

indywidualnych  systemów  kontroli  dostępu.  Nasze  rozwiązania  są  absolutnie
wiarygodne, autorskie i indywidualne. Pracują w warunkach wysokiego obciążenia.
Są wykorzystywane i przeznaczane do ciężkiej pracy w  środowisku zewnętrznym i
wewnętrznym. 

Nasza firma oferuje następujące moduły w kontroli dostępu:
 Jako  środek  identyfikacyjny -  nośniki  informacji  dotyczące  monitorowania  i

rejestrowania tożsamości, sprawdzania i identyfikowania w oparciu o nasz autorski
program  kart inteligentnych, które są produkowane w naszym zakładzie
(np. Mifare, Unique TK4102, Q5 i inne). 

 Systemy  zautomatyzowanych  stacji  roboczych  -  komputery  z
oprogramowaniem,  które  automatyzują  pracę  pracowników  zarządzających
systemem (AWS np. strażników) 

 Serwery systemowe
 Systemy  monitorowania:  budów,  obiektów  sportowych,  klubów  fitness,

ubikacji... 

 Software

Oferujemy nasze specjalistyczne, autorskie  oprogramowanie systemu kontroli
dostępu,  przeznaczone  do  instalacji  w  zakładach  przemysłowych,  instytucjach
finansowych  i  administracyjnych,  klubach  fitness,  basenach,  w  dużych  firmach,
organizacjach, jak również w instytucjach wojskowych oraz w obiektach strategicznych.
Celem systemu jest automatyzacja kontroli dostępu dla pracowników i gości. System może
również automatycznie kontrolować czas pracy pracownika (np. spóźnienia,  nadgodziny
itp.) 
Nasze oprogramowanie dla systemu kontroli dostępu pozwala na zarządzanie z różnych
poziomów dostępu.
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Bramka Uchylna Gate GS

Bramka wyposażona w servo napęd, automatycznie otwierająca się po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu. Do bramki 
dołączony jest pilot umożliwiający otwarcie bramki.

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo
Rozsądna cena 
 cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Cechy:

 Czytniki do systemu kontroli dostępu. 
 Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania.
 Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz. 
 Licznik wejść. 

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    955 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość      614 mm ramię + 174 mm 
Stal malowana proszkowo Szerokość      174 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            710 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia  710-790 mm

Napęd: Servo napęd Waga              50 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 13,8V ±10%
Pobór mocy Max 50 W
Ilość przejść 30os/min
Temperatura pracy - С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP -
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Bramka Uchylna Gate TS

Bramka z napędem automatycznym, uchylana dwukierunkowo. Głównym celem bramki jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego.
Bramka po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty automatycznie się otwiera. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wygląd bramki. 

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Cechy:

 Czytnik do systemu kontroli dostępu
 Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz
 Licznik wejść

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    955 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość      155 mm+ 900 mm ramię
Stal malowana proszkowo Szerokość     155 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            710 mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia   710 mm

Napęd:
Servo napęd Waga              40 kg
Mechaniczny   -

Specyfikacja :
Napięcie 13,8 V ±-%
Pobór mocy Max 50 W

Ilość przejść 
Mechaniczny: - os./min
Servo napęd : 45 os./min

Temperatura pracy   - 
Ochrona przed wodą i pyłem IP -
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Bramka Uchylna Gate M
Bramka uchylana mechanicznie w obu kierunkach. Posiada regulowane ramię, zamykane na kluczyk lub docisk, który uniemożliwia 
przejście. Celem jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego oraz ograniczenie dostępu. 

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Cechy:

 Polerowana ze stali nierdzewnej
 Ze szczotkowanej stali nierdzewnej
 Malowana proszkowo
 Szkło hartowane 10 mm 
 Szkło hartowane 10 mm przyciemniane 
 Szkło hartowane 

 Elementy dodatkowe:

 Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    955 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       - mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      - mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     750-1200 mm

Napęd:
Waga              24 kg

Mechaniczny    -
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Bramka Uchylna Gate MS

Bramka posiada mechaniczne ramię, uchylne w dwóch kierunkach. Zamykana na
kluczyk lub docisk, który uniemożliwia przejście. Celem jest kontrolowanie kierunku
ruchu pieszego oraz ograniczenie dostępu.

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Cechy:

 Z polerowanej stali nierdzewnej. 
 Ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
 Malowana proszkowo 
 Posiada szkło hartowane 10 mm oraz szkło hartowane 10 mm przyciemniane
 Podgrzewacz - montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    920 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       155 mm+ 710/1000mm ramię
Stal malowana proszkowo Szerokość     155 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            - mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     - mm

Napęd: Waga              24 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 12 V ±10%
Pobór mocy Max - W
Ilość przejść -
Temperatura pracy -С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP -

CartPoland
05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76
WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

 biuro@cartpoland.pl   www.  cartpoland  .pl www.  megakarta  .pl  www.bramkiobrotowe.eu

http://www.bramkiobrotowe.eu/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
mailto:biuro@cartpoland.pl


Bramka Uchylna MPK-Ch

Bramka uchylna w jednym kierunku,  z  możliwością  zamknięcia  na  kluczyk.  Bramka wyposażona jest  w głowicę  umożliwiającą po
otwarciu skrzydła zablokowanie go w pozycji  otwartej.  Urządzenie przeznaczone jest do pomieszczeń zamkniętych o utwardzonym
podłożu.

 
Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne jednokierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal chromowo-niklowa Wysokość    1005 mm

Długość       - mm
Szerokość      1600 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            900 mm
Stal chromowo-niklowa Szerokość przejścia 900-1600 mm

Napęd: Waga              12,5 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie  -V ±10%
Pobór mocy Max 50 W
Ilość przejść  -os/min
Temperatura pracy - С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP -
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Bramka Uchylna MPK-Ch
 
Bramka uchylna – niepowracająca, zamykana na klucz. Otwarcie bramki jest jednokierunkowe, poprzez pchnięcie skrzydła-zamknięcie
samoczynne. Bramka wyposażona jest w głowicę umożliwiającą po otwarciu skrzydła na zablokowanie go w pozycji otwartej. Urządzenie
przeznaczone do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, montowana jest na ścianę bądź stojąco z regulacją ramienia 800mm.

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne jednokierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal niklowo-chromowa Wysokość    1005 mm

Długość       - mm
Szerokość      - mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            900 mm

Stal niklowo-chromowa Szerokość przejścia     900 mm

Napęd:
Waga              12,5 kg

Mechaniczny   -

Specyfikacja :
Napięcie - V ±10%
Pobór mocy Max - W

Ilość przejść 
Mechaniczny: - os./min
Servo napęd : - os. /min

Temperatura pracy -
Ochrona przed wodą i pyłem IP -
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Bramka Uchylna MW-CH

Bramka uchylna  przeznaczona do obsługi wejść dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwia kontrolowany ruch osób
i transport towarów poza głównym systemem obsługi klientów w obiektach rekreacyjnych i sportowych.  Szerokość przejścia umożliwia
stosowanie jej jako drogi ewakuacyjnej. Wykonana jest ze stali pokrytej warstwą niklowo – chromową. Zastosowanie bramki tylko w
pomieszczeniach zamkniętych. Mocowanie bramki do utwardzonego podłoża za pomocą trzech kołków rozporowych. 

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

 

 

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal niklowo-chromowa Wysokość    1005 mm

Długość       - mm
Szerokość      - mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            900 mm
Stal niklowo-chromowa Szerokość przejścia    900 mm

Napęd: Waga              9,5 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie - V ±10%
Pobór mocy Max - W
Ilość przejść -
Temperatura pracy - С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP -
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Młynek
 
Młynek  został  wyposażony  w funkcję  'anti-panic'  ,powoduje  ono  otwarcie  przejścia  pod  naporem osób  opuszczających  zagrożone
pomieszczenie. Podstawowym elementem młynka jest kolumna wraz z głowicą obrotową wyposażoną w cztery ramiona rozstawione co
90°. Wszystkie elementy urządzenia wykonane są ze stali i zabezpieczone powłokami ochronnymi niklowo - chromowymi.

Bramka obrotowa
Typ bramki - kontrola przez ramiona obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal niklowo-chromowa Wysokość    1005 mm

Długość       - mm
Szerokość      1340 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            - mm
Stal niklowo-chromowa Szerokość przejścia     - mm

Napęd: Servo napęd Waga              24 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie - V ±10%
Pobór mocy Max - W
Ilość przejść -
Temperatura pracy -С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP -
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STAR

Bramki obrotowe służą do kontroli i ograniczenia ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Model ten wyposażony jest  w  mechanizm
obrotowy, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi
być zainstalowany podgrzewacz.

Bramka obrotowa
Typ bramki - kontrola przez ramiona obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

                                                          

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1000 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       1350 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość     1450mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            - 
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     570 mm

Napęd: Servo napęd Waga              70 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 12 V ±10%
Pobór mocy max 50 W
Ilość przejść 60os./min
Temperatura pracy -
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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1- szklana zapora
2- wirnik
3- bok obudowy
4- obudowa główna
5,6- kotwica Redibolt
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STAR-W

Głównym  celem  jest  pojedyncze  lub  podwójne  sterowanie  kierunkiem  ruchu  pieszego,  ograniczenie  dostępu  do  przedsiębiorstw
przemysłowych, obiektów administracyjnych, banków, biur, sklepów i innych miejsc, a także zapewnienie bezpieczeństwa obszarów
chronionych.

Bramka obrotowa
Typ bramki - kontrola przez ramiona obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Cechy:
 Czytnik.
 Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
 Panele sterowania

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1000 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       1350 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość     1450 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            - 
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    600 mm

Napęd: Servo napęd 70 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 12 V ±10%
Pobór mocy max 50 W
Ilość przejść 60os./min
Temperatura pracy -
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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1- wirnik
2- bok obudowy
3- obudowa główna
4,5- kotwica Redibolt
6,7- płyta mocowana
8- śruba M6x30
9- szklana zapora
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Eco

Bramka Eco - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów
kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych

komponentów bramki. 
· Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego

przejścia. Może być wyposażony w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę
w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany 
podgrzewacz.

· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    650 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       240 mm+ 500 mm ramię
Stal malowana proszkowo Szerokość      284 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            500 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     500-740 mm

Napęd: Servo napęd Waga              13 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy max 30 W
Ilość przejść Mechaniczny: 20 os./min

Servo napęd :   -

Temperatura pracy 0…+45 С°

Ochrona przed wodą i pyłem IP 42
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TurnPort
Kołowrót  TurnPort  -  doskonałe  połączenie  prostoty,  funkcjonalności  i  niezawodności.  Kołowrót  przeznaczony  do  użytku  w ramach
systemów kontroli  dostępu.  Służy  organizacji  wejścia  ludzi  do obszaru nadzorowanego o  wysokiej  intensywności  przejścia  w obu
kierunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych

komponentów bramki. 
· Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych

przypadkach).
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony 

w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu 
elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.

· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    615 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       230 mm + 515 mm ramię
Stal malowana proszkowo Szerokość      300 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            515 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     515 mm

Napęd: Servo napęd Waga              16 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 24 V 
Pobór mocy Nie więcej niż 24 W
Ilość przejść Mechaniczny: 40 os./min

Servo napęd : -
Temperatura pracy — 20…+40°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 54
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Expert

Bramka Expert - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów
kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala  na szybki  i  łatwy dostęp do wewnętrznych

komponentów bramki. 
· Anti-panic  –  funkcja  sterowania  zdalnego  (umożliwia  otwarcie  przejścia  w  nagłych

przypadkach).
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego

przejścia.  Może  być  wyposażony  w  mechaniczny  obrotowy  mechanizm,  który  pozwala  na  pracę  w  każdych  warunkach
zewnętrznych. Przy zastosowaniu elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.

· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1045 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość     305 mm + 505 mm ramię
Stal malowana proszkowo Szerokość   284 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            505 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     550-600 mm

Napęd: Servo napęd Waga              28 kg
Mechaniczny 

Specyfikacja :
Napięcie 24 ± 3 V
Pobór mocy max 30 W
Ilość przejść  20/30os./min

Temperatura pracy 0…+45 С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42
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Irbis

Kołowrót Irbis - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. 
Kołowrót przeznaczony do użytku w ramach systemów kontroli dostępu.
 Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności
 przejścia w obu kierunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki. 
· Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony

w mechaniczny  obrotowy  mechanizm,  który  pozwala  na  pracę  w każdych  warunkach  zewnętrznych.  Przy  zastosowaniu
elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.

· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej- (pod zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1237-1400 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość      350 mm + 500 mm ramię
Aluminium Szerokość     480 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            500 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     550-810 mm

Napęd: Servo napęd Waga              46 kg

Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy max 30 W
Ilość przejść Mechaniczny: 15 os./min

Servo napęd :  -
Temperatura pracy — 30…+45°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 54
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Castle

Bramka kołowrót dwukierunkowy - doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do użytku w
ramach systemów kontroli dostępu. Służy organizacji wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu
kierunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki. 
· Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony 

w mechaniczny obrotowy mechanizm, który pozwala na pracę w każdych warunkach zewnętrznych. Przy zastosowaniu 
elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.

· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1015 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość      260 mm + 490 mm ramię

Stal malowana proszkowo Szerokość      260 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            500 mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     550-600 mm

Napęd:
Servo napęd Waga              41 kg

Mechaniczny 

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy max 30 W

Ilość przejść 
Mechaniczny: 15 os./min
Servo napęd : 30 os. /min

Temperatura pracy — 30…+45°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42
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Calisto
Kołowrót  Calisto  -  doskonałe  połączenie  prostoty,  funkcjonalności  i  niezawodności.  Kołowrót  przeznaczony  do  użytku  w  ramach
systemów kontroli  dostępu.  Służy  organizacji  wejścia  ludzi  do obszaru nadzorowanego o  wysokiej  intensywności  przejścia  w obu
kierunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki. 
· Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego (umożliwia otwarcie przejścia w nagłych przypadkach).
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony

w mechaniczny  obrotowy  mechanizm,  który  pozwala  na  pracę  w każdych  warunkach  zewnętrznych.  Przy  zastosowaniu
elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.

· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1040 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość      1350 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      260 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            500 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     550-600 mm

Napęd: Servo napęd Waga              41 kg
Mechaniczny     -

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy max 25 W
Ilość przejść Mechaniczny: 20 os./min

Servo napęd : 30 os. /min
Temperatura pracy — 0…+45°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42
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Skiff-T

Kołowrót  Skiff-T  -  doskonałe  połączenie  prostoty,  funkcjonalności  i  niezawodności.  Kołowrót  przeznaczony  do  użytku  w  ramach
systemów kontroli  dostępu.  Służy  organizacji  wejścia  ludzi  do obszaru nadzorowanego o  wysokiej  intensywności  przejścia  w obu
kierunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych

komponentów bramki. 
· Anti-panic  –  funkcja  sterowania  zdalnego  (umożliwia  otwarcie  przejścia  w  nagłych

przypadkach).
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Model ten wyposażony jest w elektroniczne wspomaganie płynnego przejścia i bezgłośnego przejścia. Może być wyposażony

w mechaniczny  obrotowy  mechanizm,  który  pozwala  na  pracę  w każdych  warunkach  zewnętrznych.  Przy  zastosowaniu
elektronicznego mechanizmu w bramce musi być zainstalowany podgrzewacz.

· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1010 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość      1280 mm 
Stal malowana proszkowo Szerokość      220 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            500 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     550-600 mm

Napęd: Servo napęd Waga              90 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy 30 W
Ilość przejść Mechaniczny: 20os./min

Servo napęd : -
Temperatura pracy 0…+30°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42

CartPoland
05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76
WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

 biuro@cartpoland.pl   www.  cartpoland  .pl www.  megakarta  .pl  www.bramkiobrotowe.eu

http://www.bramkiobrotowe.eu/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
mailto:biuro@cartpoland.pl


Porta

Bramka wykonana w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz, bramka jest wykonana ze stali
nierdzewnej połączonej ze szkłem. Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej pracy w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w
miejscach  o  wysokim  natężeniu  ruchu  np.:  stacje  kolejowe/metra,  porty  lotnicze/morskie/rzeczne,  zakłady  pracy.  Bramka  Porta
zapewnia wygodne przejście dzięki wspomaganiu siłownika (servo napęd).

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1005 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość      1525 mm 
Stal malowana proszkowo Szerokość      153 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            700 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia  700 mm

Napęd: Servo napęd Waga              85 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 220 V ±20%
Pobór mocy 80 W
Ilość przejść Mechaniczny: 20 os./min

Servo napęd :  -
Temperatura pracy 0...+45°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 40
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Wisla

Bramka wyróżnia się współczesnym, ergonomicznym projektem i wielką umiejętnością przejścia przepustkowego ,została rozwinięta
specjalnie po to, aby jej użycie było oparte na opłacie za przejazd w transporcie publicznym. Wisla cechuje się pewnym mechanizmem i
wysoką jakością materiałów. Bramka rozsuwana jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli
ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. 

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Cechy:

• Bramka jest wyposażona w  LED 

• Wysokiej klasy moduły zapewniają, że obraz jest łatwo widoczny 

pod bezpośrednim słońcem, światłem albo przygaszonym świetle.

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1095 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       1700mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      307 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            307 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     550-600 mm

Napęd: Servo napęd Waga              167 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 220 V
Pobór mocy 120 W
Ilość przejść Mechaniczny: 20 os./min

Servo napęd : -
Temperatura pracy 0…+45°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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Catcher

Bramka jest wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej pracy w zakresie wspomagania kontroli  ruchu
osobowego w miejscach o wysokim natężeniu ruchu  np.: stacje kolejowe/metra, porty lotnicze/morskie/rzeczne, zakłady pracy. Bramka
zapewnia wygodne przejście dzięki wspomaganiu siłownika (servo napęd).

Bramka uchylna
Typ bramki - kontrola przez ramię uchylne

Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    995 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       1590 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      256 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię           600 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia  600 mm

Napęd: Servo napęd Waga              100 kg
Mechaniczny    -

Specyfikacja :
Napięcie 220 V ± 20%
Pobór mocy 80 W
Czas mechanizmu klapy 20 nm ± 10
Temperatura pracy 0…+45 С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP 20
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Dnepr

Brama została zaprojektowana specjalnie do użytkowania na zewnątrz, w trudnych warunkach klimatycznych (działa nieprzerwanie w
zakresie temperatur od -25 ° C do 35 ° C, mimo wilgoci i bezpośrednich opadów).  Urządzenie przeznaczone jest do ciągłej pracy w
zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. 

Cechy :

·Brama wyposażona jest w czytniki kart, odbiornik żetonów i drukarkę biletów z kodem kreskowym.

·Posiada również wbudowany rejestrator fiskalny z Ukraińskim certyfikatem.

·Możliwość modyfikacji szerokości przejścia: 900mm dla pasażerów z dużym bagażem, osób niepełnosprawnych, itp.

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    905 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       1105 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość    1305 mm

Ramię bramki: Aluminium Ramię            1150 mm
Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     550-900 mm

Napęd: Servo napęd Waga              100 kg
Mechaniczny   -

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy 200 W
Ilość przejść Mechaniczny: 20 os./min

Temperatura pracy -25…+45 С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP 5
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Defender

Bramka Defender -bramka jest przeznaczony do użycia w tych obiektach, w których wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa.

Wysoka ochrona przed nieautoryzowanym dostępem jest za pomocą wymiarów bramki - do pełnej wysokości człowieka, który eliminuje

jakąkolwiek możliwość, aby przejść przez bramkę, na przykład, aby przeskoczyć nad przejściem. 

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:

· Kołowrót  obudowy  wykonana  jest  ze  stali,  ma  wzmocnioną  trwałą  strukturę,  

która pozwala za pomocą urządzenia do ciężkich warunków klimatycznych i mechanicznych. 

· Może być zainstalowane oddzielnie lub jako część systemu kontroli dostępu. 

· Kilka trybów sterowania kołowrotu są dostępne: wolne, kontrolowane, zablokowane. 

· Kołowrót może zapewnić kontrolę dostępu do wjazdu, wyjazdu oraz w obu kierunkach. 

Wersje obudowy:                              Wymiary:
Obudowa: Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    2300 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość     1460 mm 
Stal malowana proszkowo Szerokość   1200 mm

Ramię bramki: Aluminium Szerokość przejścia     620mm
Stal nierdzewna polerowana

Napęd: Servo napęd Waga              200 kg
Mechaniczny 

Specyfikacja :
Napięcie       24V
Pobór mocy       25W
Ilość przejść     15 os./min

Temperatura pracy -25…+50С°
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42
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Cyclone

Głównym celem bramki jest zapewnienie pełnej kontroli i bezpieczeństwa na obszarach chronionych przed nieautoryzowanym dostępem.
Najczęściej  wykorzystywany do pracy w przedsiębiorstwach,  zakładach administracyjnych,  bankach.  Projekt  wykonany jest  ze stali
nierdzewnej, co zapewnia wygodę i ochronę w każdych warunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Cechy

 Ręczne odblokowywanie w przypadku niedostępności zasilania.
 Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
 Panel sterowania.

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1550 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       1582 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      1438 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            550 mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    -  mm

Napęd: Servo napęd Waga             200 kg
Mechaniczny   -

Specyfikacja :
Napięcie 13,8 V ±10%
Pobór mocy  250W

Ilość przejść 
Mechaniczny: 20 os./min
Servo napęd : - os. /min

Temperatura pracy   - 
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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Cyclone Twin

Głównym celem bramki jest zapewnienie pełnej kontroli i bezpieczeństwa na obszarach chronionych przed nieautoryzowanym dostępem.
Najczęściej  wykorzystywany do pracy w przedsiębiorstwach,  zakładach administracyjnych,  bankach.  Projekt  wykonany jest  ze stali
nierdzewnej, co zapewnia wygodę i ochronę w każdych warunkach.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1550 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       1582 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość     2876 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            550 mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    550 mm

Napęd: Servo napęd Waga             200 kg
Mechaniczny   -

Specyfikacja :
Napięcie 13,8 V ±10%
Pobór mocy  250W

Ilość przejść 
Mechaniczny: 20 os./min
Servo napęd : - os. /min

Temperatura pracy   - 
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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GlassGO 

Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola pieszych, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw
przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów, stacji metra. Luksusowy design i funkcjonalność sprawiają, że idealnie
pasuje do nowoczesnych wnętrz zapewniając jednocześnie łatwość użytkowania. 

 

 

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:

Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    2420 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       1700 mm

Stal malowana proszkowo

canopy 

Szerokość    1184 mm

 średnica     1478 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     620 mm

Napęd:
Servo napęd Waga              41 kg

Mechaniczny 

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy max 30 W

Ilość przejść 
Servo napęd : 20 os. /min

Temperatura pracy — 30…+45°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42
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 SESAME

Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do  kontroli dostępu wejścia ludzi do obszaru
nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach np.  w kopalniach, obiektach sportowych, bankach oraz w dużych
zakładach przemysłowych.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych

komponentów bramki. 
· Anti-panic – funkcja umożliwiająca otwarcie przejścia w nagłych przypadkach.
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej - (pod

zamówienie)

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    2350 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość      1420 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      1200 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     660 mm

Napęd:
Servo napęd Waga              375 kg
Mechaniczny   -

Specyfikacja :
Napięcie 13,8 V ±10%
Pobór mocy max 50 W

Ilość przejść 
20 os./min
Servo napęd : - os. /min

Temperatura pracy   - 
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41

1-rama
2-materiał otaczający 
3-fragment ściany 
4-wyświetlacz LED 
5-wirnik 
6-pojemnik 
7-daszek

CartPoland
05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76
WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

 biuro@cartpoland.pl   www.  cartpoland  .pl www.  megakarta  .pl  www.bramkiobrotowe.eu

http://www.bramkiobrotowe.eu/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
mailto:biuro@cartpoland.pl


  

SESAME TWIN
Doskonałe  połączenie  prostoty,  funkcjonalności  i  niezawodności.  Zbudowana ze  stali  nierdzewnej  szczotkowanej,  przeznaczona do
kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na obiektach sportowych, zakładach pracy, kopalniach, przeznaczona do współpracy
z systemami kontroli dostępu, systemami biletowymi. Bramka posiada funkcję pracy przy udziale pilota, bez potrzeby instalacji kontroli
dostępu.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do

wewnętrznych komponentów bramki. 
· Anti-panic – funkcja sterowania zdalnego 
· Możliwość  zainstalowania  czytnika  RFID  dla  zewnętrznego  systemu

kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej lub polerowanej.

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    2535 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       1207 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      1270 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     660 mm

Napęd: Servo napęd Waga             490 kg
Mechaniczny

Specyfikacja :
Napięcie 13,8 V ±10%
Pobór mocy  50W

Ilość przejść 
Mechaniczny: 40 os./min
Servo napęd : - os. /min

Temperatura pracy   - 
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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1 - fragment ściany 
2 - wirnik 
3 - rama
4 - średnia ściana 
5, 6 - pojemnik 
7 - daszki 
8 - wyświetlacz LED
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SESAME BASIC

Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do kontroli
dostępu wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach np.
w kopalniach, obiektach sportowych, bankach, toaletach oraz w dużych zakładach przemysłowych.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
· Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki. 
· Anti-panic – brak.
· Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
· Piktogramy zainstalowane obustronnie.
· Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
· Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej, polerowanej lub malowanej proszkowo REAL.
· Wolne przejście, kontrola jednostronna lub dwustronna.

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    2171 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       1420 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      1164 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     660 mm

Napęd: Servo napęd Waga             375 kg
Mechaniczny

Specyfikacja :
Napięcie 13,8 V ±10%
Pobór mocy  50W

Ilość przejść 
Mechaniczny: 40 os./min
Servo napęd : -25os. /min

Temperatura pracy   - 30 +40
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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 Bicyclone 

Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola dostępu do parków rozrywki i obiektów sportowych
dla pieszych i rowerzystów. W przypadku instalacji bramki na zewnątrz montowany jest
podgrzewacz.

 

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo

Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    2410 mm

Stal nierdzewna polerowana Długość       2300 mm

Stal malowana proszkowo Szerokość      1310 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia     720 mm

Napęd:
Servo napęd Waga              41 kg

Mechaniczny -

Specyfikacja :
Napięcie 24 V ±10%
Pobór mocy max 30 W

Ilość przejść 
Servo napęd : 20 os. /min

Temperatura pracy — 30…+45°С
Ochrona przed wodą i pyłem IP 42
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PLATFORMA

Mobilna Platforma składa się z podestu, obudowy i źródła zasilania. Może posiadać dowolną bramkę trójramienną. Głównym celem jest
zapewnienie  szybkiego  i  łatwego  przemieszczania.  Elegancja,  lekkość  i  prostota  czynią  z  tego  modelu  szczególnie  popularny  i
niezastąpiony w odniesieniu do systemu kontroli dostępu.

Bramka kołowrót 
Typ bramki - kontrola przez ramię obracane dwukierunkowo
Rozsądna cena 
W cenie wszystkie podstawowe funkcje 
Anti-panic
Funkcja, która pozwala na opuszczanie ramion lub ich zablokowanie

Cechy:
 Unikalna konstrukcja o średnicy 40 mm.
 Idealne połączenie z zewnątrz każdego statywu, integracja z bramką.

Wersje obudowy:                                       Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    942 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       1010 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      600 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    -  mm

Napęd: Servo napęd Waga            - kg
Mechaniczny   -

Specyfikacja :
Napięcie - V ±10%
Pobór mocy  - W

Ilość przejść 
Mechaniczny: - os./min
Servo napęd : - os. /min

Temperatura pracy   - 
Ochrona przed wodą i pyłem IP 41
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Drzwi awaryjne

Drzwi awaryjne niskie,  z elektrozaczepem montowane przeważnie przy bramkach Cyclone,  w celu
zapewnienia  swobodnego  wyjścia  w  razie  niebezpieczeństwa  ewakuacji  lub  w  przypadku
niedostępności zasilania.

Wersje obudowy:                                       Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość  1300 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       200 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość     1100mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    1100  mm

Napęd: Servo napęd Waga            - kg
Mechaniczny   -
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Drzwi awaryjne

Drzwi awaryjne wysokie, z elektrozaczepem montowane przeważnie przy bramkach Cyclone, w celu
zapewnienia  swobodnego  wyjścia  w  razie  niebezpieczeństwa  ewakuacji  lub  w  przypadku
niedostępności zasilania.

Wersje obudowy:                                       Wymiary:

Obudowa:

Stal nierdzewna szlifowana Wysokość  2260 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       1107 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość     200 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    1100  mm

Napęd: Servo napęd Waga            - kg
Mechaniczny   -
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Licznik wejść

Elektroniczny licznik odwiedzin służy do liczenia osób wchodzących do strefy kontrolującej   pomieszczenia. Licznik wejść działa na
zasadzie obrotu kołowrotu w bramce.
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Słupek pod domofon

Słupek ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej - wysokość 160mm.
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Słupek 

Jest przeznaczony do kontroli dostępu do pomieszczeń administracyjnych, banków, stadionów, lotnisk i innych miejsc z wyodrębnieniem
niedozwolonych miejsc. Elegancja, lekkość i prostota czynią z tego modelu szczególnie popularny.

 

Wersje obudowy:                                       Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość  960 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       - mm
Stal malowana proszkowo Szerokość     - mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    - mm

Napęd: Servo napęd Waga            -17kg
Mechaniczny   -
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Słupki pod czytniki

 Słupki w standardowych wymiarach według naszego projektu.

Modyfikacje:

    Obudowa - polerowana stal nierdzewna.
    Obudowa - szczotkowana stal nierdzewna.
    Obudowa - malowana proszkowo.

Cechy :

 Czytniki do systemu kontroli dostępu.
 Licznik wejść.
 Akumulator 7 v, 12v.
 Program kontroli dostępu, Program obsługi konferencji, Program obsługi

strefy VIP.
 Program obsługi stoków narciarskich, dyskotek, fitness clubów,.

Wersje obudowy:                                       Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość  1000 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       154 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość     154 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            - mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    - mm

Napęd: Servo napęd Waga           3,5 kg
Mechaniczny   -
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Podwójny wspornik pod czytnik

Półkolista poręcz jest przeznaczona do instalacji  jako część systemu kontroli  przedsiębiorstw, obiektów administracyjnych, banków.
Elegancja, lekkość i prostota czynią z tego modelu szczególnie popularny.

  

Cechy:

 Malowanie na dowolny kolor z palety RAL
 Stal nierdzewna, z powierzchni strukturalnej "Satin"

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    1010 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       250 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      100 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            -   mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    -  mm

Napęd: Servo napęd Waga              -  kg
Mechaniczny   -
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Pojedynczy wspornik pod czytnik

Półkoliste poręcze przeznaczone do instalacji  jako część systemu kontroli  dostępu dla przedsiębiorstw, obiektów administracyjnych,
banków i innych serwisów. Elegancja, lekkość i prostota czynią z tego modelu szczególnie popularny.
 

Cechy:

     Malowanie na dowolny kolor z palety RAL
     Stal nierdzewna z powierzchnią strukturalną "Satin"

Wersje obudowy:                              Wymiary:

Obudowa:
Stal nierdzewna szlifowana Wysokość    900 mm
Stal nierdzewna polerowana Długość       250 mm
Stal malowana proszkowo Szerokość      100 mm

Ramię bramki:
Aluminium Ramię            -   mm

Stal nierdzewna polerowana Szerokość przejścia    -  mm

Napęd: Servo napęd Waga              -  kg
Mechaniczny   -
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Barierki

Barierki przeznaczone do montażu w ramach systemu kontroli  dostępu dla przedsiębiorstw,
obiektów administracyjnych, banków i w innych serwisach. Ułatwiają one tworzenie obszaru
dostępu.  Są  one  doskonale  zharmonizowane  z  projektem.  Elegancja,  lekkość  i  prostota
sprawiają, że barierki  niezbędne jako część systemu kontroli dostępu.

Cechy :
     Model "Prestige"- z polerowanej stali nierdzewnej.
     Model "Classic"- ze stali konstrukcyjnej z powłoką polimerową.
     Podstawowe kolory: Srebrny antic.
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Rolka

Rolka ze zwijanym pasem koloru czarnego
2,25 m (szerokość pasa 76 mm lub 48 mm) słupek fi 360

wysokość 960 mm 
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Wrzutnik

Urządzenie  autonomiczne  do  poboru  opłaty  (bilon)  za  udostępnienie  zasilania  dowolnemu
odbiornikowi elektrycznemu.  Zastosowane w produkcie wysokiej jakości materiały, w połączeniu z
dbałością  o  wykonanie,  gwarantują  niezawodność  urządzenia.  Wszystkie  produkty  dostępne  są
również  w  wersjach  hermetycznych.  Przystosowanych  do  pracy  na  zewnątrz  budynków  w
temperaturze  otoczenia  od  -20°C  do  +  50°C.   Obudowa  -  blacha  2mm  malowana  proszkowo
150x205x250 [mm].

FUNKCJE PRODUKTU MASTER DUAL SLAVE COUNTER

Jako opłatomat TAK TAK TAK NIE

Jako liczniki NIE NIE NIE TAK

Max. ilość wyjść 1 2 8/16 1

Max. obciążenie każdego wyjścia 4500W(20A) 4500W(20A) 4500W(20A) 4500W(20A)

Wersja językowa POL/ENG POL/ENG POL/ENG POL/ENG

Obsługa bilonu PLN/EUR PLN/EUR PLN/EUR PLN/EUR

Min. kwota startu TAK TAK TAK TAK

Cennik liniowy TAK TAK TAK TAK

Cennik progresywny TAK TAK TAK NIE

Promocja dorzutu monety TAK TAK TAK NIE

Konfiguracja USB-PC TAK TAK TAK TAK

Raporty USB-PC TAK TAK TAK TAK

Licznik kontroli pracy TAK TAK TAK TAK

Tryb serwisowy TAK TAK TAK TAK

Opóźniony start TAK TAK TAK NIE

Przekaźnik informacyjny TAK NIE TAK TAK

Znak CE TAK TAK TAK TAK
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Czytniki zbliżeniowe

CPMS - Czytnik ścienny Mifare, podświetlany Wigant 32 

Podstawowe cechy:
 Podświetlany na niebiesko
 Sterowanie przekaźnikowe
 Zamknięty w szczelnej bezpiecznej obudowie
 Interfejs do programowania z zewnątrz.
 Odporny na wpływy warunków atmosferycznych

Zastosowanie: kontrola dostępu, kluby fitness, rejestracja czasu pracy, itp. 

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Wymagane zasilanie 8-15 VDC

Interfejsy
Wiegand 34 bitów, czytnik 2 ścieżki 
magnetycznej, RS232, opcjonalnie 
RS485

Długość kabla interfejsu: 80 mm

Zasięg odczytu do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych
warunkach otoczenia Wymiary:    90 x 1150 x 15 mm

Częstotliwość pracy 13,50 MHz Waga: 150 g
Format danych ISO 14443A, Mifare® MF1 1K&4K Zakres temperatur pracy: od -20ºC do +60ºC
Typ identyfikatorów 
(transponderów) tylko do odczytu Maksymalna moc przełączana 

przez wewnętrzny przekaźnik: do 15V / 2A

CartPoland
05-300 Mińsk Mazowiecki, Wólka Mińska ul. Olszowa 5

Tel.: + 48 25 758 76 43 GSM 606 77 32 76
WEDG 619/03 REGON 710271360 NIP PL 8220012110 ROK ZAŁOŻENIA 1992

 biuro@cartpoland.pl   www.  cartpoland  .pl www.  megakarta  .pl  www.bramkiobrotowe.eu

http://www.bramkiobrotowe.eu/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.cartpoland.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
http://www.megakarta.pl/
mailto:biuro@cartpoland.pl


CPUS - Czytnik ścienny unique TK4100, podświetlany Wigant 32 

Podstawowe cechy:
 Podświetlany na niebiesko
 Sterowanie przekaźnikowe
 Zamknięty w szczelnej bezpiecznej obudowie
 Interfejs do programowania z zewnątrz.
 Odporny na wpływy warunków atmosferycznych

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Wymagane zasilanie 8-15 VDC

Interfejsy
Wiegand 34 bitów, czytnik 2 ścieżki 
magnetycznej, RS232, opcjonalnie 
RS485

Długość kabla interfejsu: 80 mm

Zasięg odczytu do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych
warunkach otoczenia

Wymiary:    90 x 1150 x 15 mm

Częstotliwość pracy 125 kHz Waga: 150 g
Format danych 64bit, kodowanie Manchester Zakres temperatur pracy: od -20ºC do +60ºC
Typ identyfikatorów 
(transponderów)

tylko do odczytu Maksymalna moc przełączana 
przez wewnętrzny przekaźnik: 

do 15V / 2A
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CPMK Koder MIFARE 13,50 Mhz

Podstawowe cechy:

 Koder  zabudowany  jest  w  estetycznej  czarnej  obudowie  wykonanej  z
ABS’u, do zastosowania wewnętrznego.

 Dioda znajdująca się na obudowie sygnalizuje odczyt karty. 
 Koder nie wymaga sterowników (Plug&Play)

Zastosowanie:

Kontrola dostępu, kluby fitness, rejestracja czasu pracy, itp. 

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Wymagane zasilanie Port USB Kompatybilność:  98, 2000, XP, Vista, 7

Zasięg odczytu do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych 
warunkach otoczenia Wymiary:    140 x 100 x 30 mm

Częstotliwość pracy 13,50 Mhz Obudowa: Czarna, ABS
Format danych ISO 14443A, Mifare® MF1 1K&4K Tryb pracy: Plug&Play
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CPM-01 - Czytnik nabiurkowy Mifare podłączenie pod USB emulujący 
klawiaturę 

Wykorzystujący technologie RFID 13,50 Mhz. czytnik CPM-01 został stworzony, by wspomóc ochronę komputerów PC, identyfikację/ 
autoryzację użytkowników oraz ochronę ich prywatności. Urządzenie odczytuje unikalny kod identyfikujący kartę zbliżeniową mifare 
użytkownika. Ułatwia logowanie do systemów operacyjnych, programów itp. 

Podstawowe cechy:

 Łatwość montażu – zasada „Plug & Play". praca samodzielna
 Nie wymaga sterowników.
 Interfejs USB.
 Czytnik kart zbliżeniowych RFID mifare 13,50 Mhz.
 Weryfikacja kodu identyfikującego z kart zbliżeniowych.

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Wymagane zasilanie 8-15 VDC
Interfejsy USB lub RS232 Długość kabla interfejsu: 150 mm

Zasięg odczytu do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych
warunkach otoczenia

Wymiary:     80 x 100 x 20 mm

Częstotliwość pracy 13,50 mhz Waga: 180 g
Format danych ISO 14443A, Mifare® MF1 1K&4K Zakres temperatur pracy: od 0ºC do +60ºC
Typ identyfikatorów 
(transponderów)

tylko do odczytu Maksymalna moc przełączana 
przez wewnętrzny przekaźnik: 

do 15V / 2A
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CPU-01 - Czytnik nabiurkowy unique podłączenie pod USB emulujący 
klawiaturę 4 lub 5 bajty 

Wykorzystujący technologie RFID 125kHz czytnik CPU-01 został stworzony, by wspomóc ochronę komputerów PC, identyfikację / 
autoryzację użytkowników oraz ochronę ich prywatności. Urządzenie odczytuje unikalne kody identyfikujące z kart zbliżeniowych 4 lub5 
bajtów w systemie DEC lub HEX i zapobiega używaniu komputerów przez osoby niepowołane. Ułatwia logowanie do systemów 
operacyjnych, programów itp.  

Podstawowe cechy:

 Łatwość montażu – zasada „Plug & Play". praca samodzielna
 Nie wymaga sterowników.
 Interfejs USB.
 Czytnik kart zbliżeniowych RFID 125kHz.
 Weryfikacja kodu identyfikującego z kart zbliżeniowych.

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Wymagane zasilanie 8-15 VDC
Interfejsy USB lub RS232 Długość kabla interfejsu: 150 mm

Zasięg odczytu do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych
warunkach otoczenia

Wymiary:     80 x 100 x 20 mm

Częstotliwość pracy 125 khz Waga: 180 g

Format danych Dec ; Hex; 4 bajty ( 10 cyfr ) lub 5 
bajtów Zakres temperatur pracy: od 0ºC do +60ºC

Typ identyfikatorów 
(transponderów) tylko do odczytu Maksymalna moc przełączana 

przez wewnętrzny przekaźnik: do 15V / 2A
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ZKRFID101 -  Czytnik UHF G2 

 Ma zastosowanie w logistyce podczas zarządzania stanami magazynowymi, parkingami, liniami
produkcyjnymi, kontrolą dostępu w szkołach, frekwencją, klubami, bibliotekami.

Podstawowe cechy:

 Przekaż DLL i oprogramowania kod źródłowy demonstracyjny ułatwić dalszy rozwój.
 Noc disspation moc z pojedynczym zasilaczem 9 V DC.
 Efektywna odległość do protokołów, antena, tagów RFID i środowiska pracy.
 235mmx235mmx55mm GW: 1.0KGS 12dBi poziom anteny.

Dane techniczne                                       Specyfikacja

Częstotliwość pracy: 902 ~ 928MHz Odczytu/ zapisu Odległość: 12dBi w poziomie horyzontalnym z
anteny (wbudowana)

Zasięg odczytu: 0-4m Tryb pracy: transmisja FHSS lub Fixed Frequency

Moc wyjściowa: 30dBm Maksymalne (regulowany)Obsługa 
protokołu:

Obsługa 
protokołu: ISO18000-6B, EPC Class1 normy G2.

Interfejs: obsługuje: RS232, RS485, Wiegand, itp Obsługuje: Auto-tryb pracy, tryb interaktywny, Trigger-
Aktywowanie trybu pracy, itp.
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ZKRFID102 -  Czytnik UHF G2 

Ma zastosowanie w logistyce podczas zarządzania stanami magazynowymi, parkingami, liniami produkcyjnymi, kontrolą dostępu w 
szkołach, frekwencją, klubami, bibliotekami.

 

Podstawowe cechy:

 Przekaż DLL i oprogramowania kod źródłowy demonstracyjny ułatwić dalszy rozwój.
  Noc disspation moc z pojedynczym zasilaczem 9 V DC.
  Efektywna odległość do protokołów, antena, tagów RFID i środowiska pracy.
  445mmx445mmx55mm GW: 5.0KGS 12dBi  poziom anteny

Dane techniczne                                       Specyfikacja

Częstotliwość pracy: 902 ~ 928MHz Odczytu/ zapisu Odległość: 12dBi w poziomie horyzontalnym z
anteny (wbudowana)

Zasięg odczytu: 0-12m Tryb pracy: transmisja FHSS lub Fixed Frequency

Moc wyjściowa: 30dBm Maksymalne (regulowany) Obsługa 
protokołu:

ISO18000-6B, EPC Class1 normy G2.

Interfejs: obsługuje: RS232, RS485, Wiegand, itp Obsługuje: Auto-tryb pracy, tryb interaktywny, Trigger-
Aktywowanie trybu pracy, itp.
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ZKRFID107 -  Czytnik UHF G2 

Ma zastosowanie w logistyce podczas zarządzania stanami magazynowymi, parkingami, liniami produkcyjnymi, kontrolą dostępu w 
szkołach, frekwencją, klubami, bibliotekami.

Podstawowe cechy:

 Przekaż DLL i oprogramowania kod źródłowy demonstracyjny. zasilaczem 6 V DC.
 Obsługuje tryb aktywny i interaktywny pracy.
  Format wyjściowy i parametry mogą być ustawione w trybie aktywnym roboczego.
 160mmx110mmx40mm Waga netto: 200g

Dane techniczne                                       Specyfikacja
Częstotliwość pracy: 902 ~ 928MHz Odległość: 0-800mm, zapis: 0-40mm
Zasięg odczytu: 0-40cm Tryb pracy: transmisja FHSS lub Fixed Frequency

Moc wyjściowa: 30dBm Maksymalne (regulowany) Obsługa 
protokołu:

wsparcie UHF EPC Gen2 (ISO18000-6C), 
ISO18000-6B

Interfejs: RS232, Wiegand (RJ45 opcjonalnie) Obsługuje: Auto-tryb pracy, tryb interaktywny, Trigger-
Aktywowanie trybu pracy, itp.
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KONTROLERY

Kontroler c-100

Kontroler c-100 jest zbudowany na elastycznej i otwartej technologii, co umożliwia łatwe zarządzanie systemem oraz monitorowanie
zdarzeń rejestrowanych przez system w czasie rzeczywistym. Kompaktowe rozmiary, prosta konstrukcja i zaawansowane funkcje, to
najważniejsze cechy tego urządzenia. Wszystkie wejścia i wyjścia kontrolera posiadają zabezpieczenie przepięciowe chroniące samo
urządzenie, jak i peryferyjne elementy systemu.

Zalety:

 Możliwość połączenia z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozaworami i innymi systemami ochrony
 Zaawansowane funkcje ochrony i dostępu
 Możliwość  ustawienia  kombinacji  dostępu  -  otwieranie  drzwi  pod  warunkiem  weryfikacji  kilku  użytkowników

jednocześnie(np. kierownik + pracownik, kierownik + pracownik X + pracownik Y, pracownik X + pracownik Y, itp.)
 Funkcja "Antipassback" - wymóg odbicia kolejnych zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście)
 Ilość obsługiwanych kart : 30 000
 Ilość zdarzeń w pamięci: 100 000

Współpraca z czytnikami standardów:

 UNIQUE
 MIFARE
 HID Prox

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Napicie zasilania: 12 (+/-20%) DC Wymiary PCB (mm): 160x106 
Procesor: 400 MHz, 32 bit Temperatura pracy: 0°C - 55°C
Maksymalny pobór prądu: < 500mA Wilgotność względna: 10%-80%
Pamięć wewnętrzna RAM: 32 MB Komunikacja: RS485; TCP/IP
Pamięć Flash: 256 MB Podtrzymanie zegara: Bateria 3,6V
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Kontroler c-200

Kontroler c-200 zbudowany jest na elastycznej i otwartej technologii, co umożliwia łatwe zarządzanie systemem oraz monitorowanie
zdarzeń rejestrowanych przez system w czasie rzeczywistym. Wykorzystać do tego można oprogramowanie Punktualnik 2.0 Kontrolery
umożliwiające  dodawanie  stref  dostępu,  uprawnień  indywidualnych  oraz  innych  zaawansowanych  funkcji  ochrony  i  dostępu  do
zabezpieczonych pomieszczeń.

Zalety:

 Ochrona przepięciowa
 Możliwość połączenia z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozaworami i innymi systemami ochrony
 Możliwość ustawienia kombinacji dostępu - otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie

(np. kierownik + pracownik, kierownik + pracownik X + pracownik Y, pracownik X + pracownik Y, itp.)
 Funkcja "Antipassback" - wymóg odbicia kolejnych zdarzeń (po wejściu musi nastąpić wyjście)
 Ilość obsługiwanych kart- 30 000
 Ilość zdarzeń w pamięci-100 000

Współpraca z czytnikami standardów:

 UNIQUE
 MIFARE
 HID Prox

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Napicie zasilania: 12 (+/-20%) DC Wymiary PCB (mm): 160x106 
Procesor: 400 MHz, 32 bit Temperatura pracy: 0°C - 55°C
Maksymalny pobór prądu: < 500mA Wilgotność względna: 10% - 80%
Pamięć wewnętrzna RAM: 32 MB Komunikacja: RS485; TCP/IP
Pamięć Flash: 256 MB Podtrzymanie zegara: Bateria 3,6V
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Kontroler  c-400

Podstawowe cechy:

Kontroler c-400 jest zaawansowanym kontrolerem zbudowanym na elastycznej i otwartej technologii, co umożliwia łatwe zarządzanie
systemem oraz monitorowanie zdarzeń rejestrowanych przez system w czasie rzeczywistym. Nieulotna pamięć pozwala na zapamiętanie
do 30 000 użytkowników/kart oraz 100 000 logów zarejestrowanych zdarzeń. Wiele zastosowań można znaleźć dla funkcji "Antipssback"
(wymóg odbicia kolejnych zdarzeń - po wejściu musi nastąpić wyjście), która jest jedną z wielu dostępnych opcji kontroli. 

Zalety:
  Ochrona przepięciowa
 Możliwość połączenia z alarmem, przyciskami wyjścia, elektrozaworami i innymi systemami ochrony
 Zaawansowane funkcje ochrony i dostępu
 Możliwość ustawienia kombinacji dostępu - otwieranie drzwi pod warunkiem weryfikacji kilku użytkowników jednocześnie (np.

kierownik + pracownik, kierownik + pracownik X + pracownik Y, pracownik X + pracownik Y, itp.)

Współpraca z czytnikami standardów:

  UNIQUE
  MIFARE
 HID Prox

Dane techniczne                                Specyfikacja 
Napicie zasilania: 12(+/-20%) DC Wymiary PCB (mm): 218x106
Procesor: 400MHz, 32bit Temperatura pracy: 0ºC - +55ºC
Maksymalny pobór prądu: < 500mA Wilgotność względna: 10%~80%
Pamięć wewnętrzna RAM: 32 MB Komunikacja: RS485; TCP/IP
Pamięć Flash: 256 MB Podtrzymanie ROMu i zegara: Bateria 3,0V
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PROGRAMY KONTROLI DOSTĘPU / OCHRONA BUDOWY

Kontrola dostępu oparta o karty zbliżeniowe - Model Unique lub Mifare

Program kontroli dostępu zbudowany z dwóch czytników: wejście i wyjście z opcją  "Antipssback": 
 musi wyjść żeby wejść 
 informacja bieżąca, ile znajduje się osób na obiekcie
 badania lekarskie
 szkolenia BHP  

Licencja programu na jedno stanowisko komputerowe. Program pracuje w sieci, umożliwia podłączenie 400 przejść kontrolujących,
drzwi,  bramek obrotowych,  śluz.   Program nasz  może  pracować  w systemie  rozproszonym,  kilka  obiektów w różnych  miejscach
lokalizacji po sieci LAN. Wycena obejmuję  jedno przejście kontrolujące i zapisujące w bazie wejścia - wyjścia. Przejście jest zaliczone w
momencie obrotu rotora w bramce lub otwarcia drzwi. System nie zawiera zasilacza buforowego i akumulatora.

Czytnik nabiurkowy CPM-01

Czytnik nabiurkowy do wprowadzania kart do systemu, występuje w dwóch wersjach:

 UNIQUE
 MIFARE

Konwerter RS/USB CP

Urządzenie niezbędne do komunikacji czytników z komputerem.

Możliwe dodatkowe opcje:

 Moduł  programu  drukowania  identyfikatorów  z  programu  kontroli  dostępu  na  kartach  plastikowych,  wydawanie
identyfikatorów 

 Wyświetlanie twarzy na monitorze u ochrony osoby wchodzącej do obiektu , na kartę czy breloczek.

RCP + kontrola dostępu

RCP-  licencjonowany  program  oparty  o  wypożyczenie  czytnika,  czytników  działających  przez  GPRS,  kartę  GSM.  Cena  obejmuje
wypożyczenie jednego czytnika i jest to opłata miesięczna. Wszystkie dane są udostępniane dla administratora lub księgowej przez
stronę www. Istnieje możliwość podglądania i kontrolowania pracowników z każdego miejsca świata, ale musimy posiadać dostęp do
Internetu. 
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PROGRAM OBSŁUGI DYSKOTEK I IMPREZ MASOWYCH - kontrola dostępu 
oparta o karty i bilety z kodem kreskowym

Program + czytnik kodów kreskowych wielowiązkowy +kontroler

Program ma licencje na jedno stanowisko kontroli dostępu i zbudowany jest z jednego czytnika wielowiązkowego do kodów kreskowych
1d monitorujący jednorazowe wejście do strefy kontrolowanej, dyskoteki,  lodowiska,  parku rozrywki,   bez możliwości ponownego
wejścia  na ten sam bilet  z wydrukowanym kodem kresowym.  Zawiera moduł  'program kasa',  wydawanie biletów ,  raportowanie,
rozliczanie środków,  informację bieżącą, ile znajduje się osób na obiekcie (muszą być dwa czytniki kontrolujące na wejście i wyjście).
Program pracuje w sieci, może pracować w systemie rozproszonym - kilka obiektów w różnych miejscach lokalizacji. Ma jedno przejście
kontrolujące i zapisujące w bazie wejścia.  Po zeskanowaniu biletu w przypadku zastosowania jednego czytnika, bilet traci ważność po
przekroczeniu bramki kontrolującej.  Przejście jest zaliczone w momencie obrotu rotora w bramce lub otwarcia drzwi. System pozwala
na podłączenie 200 niezależnych przejść.  System nie zawiera zasilacza buforowego i akumulatora.

MS9520

Czytnik do kasy sprawdzający wydawane bilety.

Myszka

Drukująca bilety w kasie.

Czytnik wielowiązkowy + kontroler + własne IP + obudowa

Dodatkowy czytnik wielowiązkowy z kontrolerem.

Konwerter RS / USB CP 

Urządzenie niezbędne do komunikacji czytników z komputerem.
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NOŚNIKI ZBLIŻENIOWE

RFID Unique - najstarsza i najbardziej rozpowszechniona technologia RFID  wykorzystywana głównie do identyfikacji pracowników i
kontroli czasu pracy. 

RFID Mifare - w tej technologi istnieje możliwość zapisu do tagu pewnej niewielkiej ilości danych. Zastosowanie głównie w systemach
identyfikacji osób, rejestracji czasu pracy i automatycznych parkingach. 

RFID UHF -  odczyt zasięgu sięga od 1 centymetra do 24 metrów w zależności od konfiguracji. Tagi posiadają 4 rodzaje banków
pamięci które można oddzielnie wykorzystywać oraz oddzielnie szyfrować różnymi hasłami. Zastosowanie jest wszechstronne:

 identyfikacja przedmiotów
 identyfikacja pracowników
 śledzenie osób i przedmiotów w budynkach
 identyfikowanie kontenerów, palet
 ewidencja narzędzi medycznych

Tagi  (chipy)  UHF są znacznikami międzynarodowymi ponieważ pracują w częstotliwościach zarówno europejskich, amerykańskich i
azjatyckich. Oznaczane przedmioty mogą być metalowe, aluminiowe, plastikowe, szklane, drewniane. Tagi RFID UHF są projektowane z
myślą o powierzchniach na jakich będą wykorzystywane. W praktyce po umocowaniu taga  przystosowanego do pracy z  metalem
element metalowy staje się anteną.

Zaletą stosowania  tagów RFID jest  ich  błyskawiczna identyfikacja,  nawet  w przypadku braku bezpośredniego kontaktu czytnika z
tagiem.

Modele nośników zbliżeniowych :

AB04 

Zbudowany z materiału ABS. Wymiar 55x35x5mm dostępny w kolorach niebieskim i czarnym.

 125 khz unique TK4100
 125 khz chip5557; hit ag s,1,2
 13,50 mhz mifare 1k 
 865-900 mhz UHF

AB16

Zbudowany z materiału ABS. Wymiar 46x28x5mm, dostępny w kolorach niebieskim i czarnym.

 125 khz unique TK4100
 125 khz chip5557; hit ag s,1,2
 13,50 mhz mifare 1k
 865-900 mhz UHF
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INNE PRZYKŁADOWE PRODUKTY W NASZEJ FIRMIE

Zegarki RFID  

 Częstotliwość pracy  125 khz ( TK4100,T5557,Hitag1,Hitag2,HitagS)

 Częstotliwość pracy 13 Mhz (Mifare 1K, Mifare2K, Mifare4K S70,Ultralight,Mifare Desfire)

 Częstotliwość pracy 865 Mhz (UHF  865 Mhz)

Tagi pastylki RFID 

Częstotliwość Pracy Mifare1K,Mifare2K,Mifare4KS70,Ultralight,Mifare
Desfire,

TK4100,T5557,Hitag1,
Hitag2,HitagS

UHF 865 -900 MHz 

Temperatura pracy -20 +50 -20 +50 -20 +50

Wymiar 13mm/25mm/35mm/50mm/ 13mm/25mm/35mm/50mm/ 13mm/25mm/35mm/50mm/

Materiał ABS/PVC ABS/PVC ABS/PVC

Zasięg 10cm 10cm 10cm
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Naklejki RFID 

Unique 125 kHz  / Mifare 13,50 MHz / 865-900 MHz

 Naklejka UHF
 działa w temperaturze -25 +60
 wymiar 28x18

Unique 125 kHz / Mifare 13,50 MHz / Mifare 13,50 MHz

 Naklejka Mifare 1K, Mifare 2K
 działa w temperaturze -25 +60
  wymiar średnica 85x54 mm

Karty zadrukowane

Obecnie karty plastikowe mają szeroki wachlarz zastosowań. Mogą pełnić funkcję identyfikatorów, kart
rabatowych, przepustek do firm i wiele innych.

Parametry techniczne kart:
 Materiał: Karty wykonywane są wg norm ISO 7810 i 7811 z folii PVC i PTG
 Wymiary karty: 86mm x 54mm
 Grubość karty: 0,36; 0,46; 0,56; 0,76 karty procesorowe od 0,82 – 0,84

Techniki druku:
 DRUK OFSETOWY
 DRUK CYFROWY
 SITIDRUK
 RE-TRANSFER
 TERMICZNY

Elementy umieszczane na karcie:
 PASEK MAGNETYCZNY

Występuje na  karcie  jako nośnik  pamięci  z  możliwością  zapisu  danych  na 1 do 3 ścieżkach (  1-  alfanumeryczna 76 znaków;  2-
numeryczna 37 znaków; 3 - numeryczna 105 znaków).
Stosujemy paski magnetyczne: Loco-gęstość 300 - 400 Oe; HiCo - gęstość 2700 - 4000 Oe;  - wysoka odporność na rozmagnesowanie.

 PASEK DO PODPISU
Umożliwia trwałe umieszczenie podpisu posiadacza karty na jej powierzchni. Drukowany jest metodą sitodruku: biały lub transparentny.
Zdrapka (scratch-off) - naniesiona farbą ścieralną w celu przykrycia pewnych danych na karcie.

 CHIPY W zależności od zastosowania kart polecamy chipy SIMENSA o następujących symbolach:
SLE 4406 - 104 bity,
SLE 4436 - 221 bitów,
SLE 4432 - 256 bajtów,
SLE 4442 - 256 bajtów,
SLE 4428 - 1024 bajty i inne.

 HOLOGRAMY
Umieszczane  na  karcie  metodą  hot-stampingu.  Przy  nakładach  powyżej  100.000  kart  proponujemy  zamówienie  indywidualnego
hologramu.
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