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WYGRODZENIE / SŁUPEK / WRZUTNIKI / KATALOG WYPOSAŻENIA
SW-1-ARM 
(słupek wygrodzeniowy)

UP-1 
(słupek uniwersalny)

SCM1 
(słupek do wrzutnika)

MASA: 5 kg

MASA: 3 kg

MASA: w zależności od wyposażenia
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• Słupek służy do ukierunkowania ruchu osobowe-
go przy bramkach firmy GASTOP.

• Słupek jest mocowany do podłoża za pomocą 
czterech kotew chemicznych.

• Rodzaj wykończenia:  
INOX - stal AISI 304, szlifowana.

• Słupek pozwala na zamocowanie dowolnego 
czytnika, który umożliwi wysłanie sygnału autory-
zacyjnego do przejścia do bramek firmy GASTOP.

• Słupek jest mocowany do podłoża za pomocą 
czterech kotew chemicznych.

• Rodzaj wykończenia:  
INOX - stal AISI 304, szlifowana.

• Drzwiczki zabezpieczone zamkiem na kluczyk, 
umożliwiające dostęp do pojemnika z kartami

• Rodzaj wykończenia:  
INOX - stal AISI 304, szlifowana / kolor RAL

WYGRODZENIE / 
SŁUPEK / 
SUPEK POD 
WRZUTNIK
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PODESTY / KATALOG WYPOSAŻENIA
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PODESTY
PSN-1 
(podest do bramek pojedyńczych)

PSN-2 
(podest do bramek pojedyńczych)
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MASA: 140 kg

MASA: 200 kg

WŁAŚCIWOŚCI

• Montaż podestów do bramki umożliwia jej mobliność (relokację),
• Podesty osadzone na profilach (do transportu wózkiem widłowym),
• Istnieje możliwość demontażu na czas transportu.

• Podest do bramki pojedyńczej, osadzo-
ny na profilach, 

• Konstrukcja: stal czarna bez powłok,   

• Przejście wyposarzone w blachę ryflo-
waną, aluminiową. 

• Podest do bramki pojedyńczej, osadzo-
ny na profilach, 

• Konstrukcja: stal czarna bez powłok,  
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PANELE STERUJĄCE / KATALOG WYPOSAŻENIA
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PANELE
STERUJĄCE

• Ekran dotykowy 

• Umożliwia kontrolę kilku urządzeń  

• Możliwość zaprojektowania spersonali-
zowanego wykończenia pokrywy 

• Wytrzymała konstrukcja

• Przyciski mechaniczne 

• Umożliwia kontrolę kilku urządzeń  

• Możliwość zaprojektowania spersonali-
zowanego wykończenia pokrywy 

• Wytrzymała konstrukcja

P2 
(panel sterujący elektroniczny)

P1 
(panel sterujący mechaniczny)

WŁAŚCIWOŚCI

• Przemysłowa trwała obudowa umożliwiająca przymocowani do podłoża (blatu, ściany itp),
• Konstrukcja zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 umożliwiają,
• Sterowanie wejściem i wyjściem do 5 urządzeń (bramek obrotowych lub uchylnych),
• Możliwość wykonania blatu wg indywidualnego projektu klienta uwzględniającego otwory pod przełącz-

niki oraz grawerowanie napisów.



10

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Transformator ZS-24, 130VA (BR2) Transformator ZS-24, 90VA (GA2)

Zasilacz impulsowy Zasilanie awaryjne

Bezpiecznik Kontrolka zasilania

Adapter czytnikaZabudowa czytnika

Skrzynka zasilająca Paleta transportowa

Lista elementów dodatkowych, w które można wyposażyć bramki wysokie.

Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. GASTOP zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie w zakresie oferowanych modeli 
jak i ich budowy oraz wyposażenia. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych. 
Przedstawione w tym katalogu warianty wyposażenia mogą nie być dostępne. Przedstawione wizualizacje i zdjęcia produktów mogą nie odzwierciedlać dokładnie przyjętych 
rozwiązań technicznych, właściwości materiałów, kolorystyki. W celu sprecyzowania w/w parametrów należy zwrócić się o informacje do autoryzowanego dystrybutora 
lub bezpośrednio do producenta urządzeń.

Wszystkie prawa zastrzeżone Gastop Production Sp. z o.o.

• 130VA
• do bramek serii BA3

• 90VA
• do bramek serii GA3

• do czytników dowolnego typu
• wymiary dopasowywane do 

konkretnego typu czytnika

• napięcie wyjściowe: 24 V
• napiecie wejściowe: 230 V / 

110 V
• do bramek serii BA3 / GA3

• zabezpiecza przed zanikami 
napięcia

• zabezpiecza przed spadkami 
napięcia

• cztery gniazda wyjściowe

• rozłącznik instalacyjny
• chroni przed uszkodzeniami 

sieci elektrycznej

• poszerza możliwości kon-
figuracyjne systemu kontroli 
dostępu

• moduł instalacyjny czytnika
• wymiary dopasowywane do 

konkretnego typu czytnika

• możliwe rodzaje wykończenia: 
- PE, 
- stal malowana proszkowo

• dla 2 lub 4 transformatorów

• standardowe wymiary:  
- 120 cm x 80 cm,

Notatki::



Dystrybutor:

MADE IN E.U.

EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US


