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DOLOMIT 
 

Bramka obrotowa trójramienna 

lub dwuramienna 

na stopach ze stali nierdzewnej 

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
w często uczęszczanych przejściach pod nadzorem. 
Odpowiednia dla hal widowiskowych, muzeów, pły-
walni, kąpielisk, budynków biurowych. 
Możliwość zabudowy czytnika 
Dostarczana gotowa do montażu 
Tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy 
Ustawiany kierunek przejścia 
Wysoka przepustowość 
Wysoka jakość gwarantująca długi okres eksploatacji 
Prosta, zwarta konstrukcja 
Zintegrowany sterownik 
Konstrukcja mechaniczna nie wymagająca obsługi 
Zliczanie przejść (opcjonalnie) 
Bogaty program dodatkowy  

Opis 

Bramka obrotowa Dolomit zbudowana jest z wytrzymałej obudowy wykonanej ze stali cynko-
wanej ogniowo, z pokrywą malowaną proszkowo, osadzonej na stopach ze stali nierdzewnej. 
Dostępna jest także pokrywa ze stali nierdzewnej. Stosuje się ją w przejściach o wysokim ob-
ciążeniu, jako samodzielną bramkę lub ustawioną w szeregu bramek, wewnątrz lub na ze-
wnątrz.  
Oferowana jest jako klasyczna bramka 3-ramienna lub jako bramka 2-ramienna umożliwiająca 
szybką ewakuację. Bramka 2-ramienna w powiązaniu z czujnikami ruchu umożliwia tryb pracy 
Open Gate. W trybie tym bramka jest stale otwarta, a zamyka się przy próbie przekroczenia jej 
bez uprawnień  

Obszary zastosowań: 

biurowce 
zakłady pracy 
kąpieliska 
obiekty rekreacyjno-sportowe 
muzea 

Dane techniczne 

Zasilanie prądem: 12 V = 
Maks. pobór mocy.  
  pojedyncza 50 VA 
  podwójna 100 VA 
Temp. składowania: -40°C bis +50°C 
Temp. pracy: -20°C bis +50°C 
Szerokość / przejście: 780 mm / 550 mm 
Długość: 845 mm 

Wysokość: 1000 mm 
Masa: patrz tabelka 
Złącza: RS485, zestyki przekaźnika 
Wejścia optoizolowane; opcjonalnie RS-232 
Materiał: korpus ze stali cynkowanej ogniowo 
pokrywa ze stali malowanej proszkowo 
ramiona i stopy: stal CrNi Materiał 1.4301 
 

  masa ilość ramion typ bramki 

  [kg]     

Dolomit 45 3 pojedyncza 

Dolomit 2A 45 2 pojedyncza 

Dolomit Plus 45 3 pojedyncza 

Dolomit 2A Plus 45 2 pojedyncza 

Dolomit Tandem 75 3 podwójna 

Dolomit Tandem 2A 75 2 podwójna 

Dolomit Tandem Plus 75 3 podwójna 

Dolomit Tandem 2A Plus 75 2 podwójna 
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DOLOMIT 2A 

DOLOMIT TANDEM 

DOLOMIT PLUS TANDEM DOLOMIT PLUS 


