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TOURNIQUET

Conform strenge
veiligheidsnormen en energiezuinig

Beveilig buitenterreinen
zonder extra toezichthouders

Van eenvoudig tot luxe of
geschikt voor hoogrisicolocaties

Een verdraaid mooi staaltje veiligheid.
De robuuste ABC tourniquets zijn bijzonder geschikt om buitenterreinen zoals bijvoorbeeld kantoor- en bedrijfsgebouwen, transport- of
logistieke terreinen, parkeergarages, lucht- en zeehavens, opslagterreinen, high-risk terreinen, stadions en evenementenhallen betrouwbaar
te beveiligen. In combinatie met bijvoorbeeld paslezers regelen ze de toegangscontrole op betrouwbare wijze zonder toezicht door
bewakingspersoneel. Dankzij de gepatenteerde grenspuntvergrendeling wordt voorkomen dat personen bij stroomuitval of onbevoegde
doorgang ingesloten raken.

Betrouwbare en veilige afsluiting samengesteld naar uw situatie.
ABC Hekwerk heeft voor iedere situatie een passend tourniquet. We leveren tourniquets in varianten van 90, 120 of 180 graden. We
kunnen ze voorzien van een geïntegreerde fietssluis of (goederen)deur en een dakconstructie. Deze laatste optie biedt beschutting tegen
weersomstandigheden en voorkomt overklimmen. Voor locaties met een minder hoge beveiligingsgraad leveren we ook heuptourniquets.
De afwerking bestaat desgewenst uit een extra hoogwaardige polyester poedercoating en optionele roestvrijstalen rotorarmen die bestand
zijn tegen de meest extreme weersomstandigheden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Tourniquet
Wij voeren vele verschillende typen merken en uitvoeringen. Wilt u weten wat de beste oplossing is voor uw situatie, neem
dan contact op met de ABC vestiging uit uw regio!

Eigenschappen

Uitvoering

Manshoge of lage tourniquet

Type

Personen, draaikruis of fietstourniquet


Materiaal

Volledig of gedeeltelijk RVS

Bediening

Handbediend of elektrisch

Coating

Volledig of gedeeltelijk gecoat

Optioneel

Led indicatoren/doorlooplicht
- Voorzien van dak
- Op maat gemaakte onderplaat
- Op maat gemaakte mounting brackets voor toegangscontrole lezers
- Back-up accu, op deze manier blijft de tourniquet normaal functioneren

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

TOEPASSINGEN
Tourniquets van ABC Hekwerk kom je
tegen op high-risk terreinen, stadions,
transport- en distributiebedrijven,
bedrijfsgebouwen, kantoren en
evenementenlocaties.

CERTIFICERINGEN

OPTIES

Onze tourniquets en
alles wat daarbij komt kijken
voldoen aan de laatste
wet- en regelgeving.

Onze tourniquets zijn verkrijgbaar met
verschillende opties zoals een
kaartlezer, dakrand, overklimbeveiliging, signaalverlichting etc.
Welke toegang het beste past, hangt
van uw situatie af.

OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in
Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan
de allerhoogste kwaliteitsen veiligheidsnormen

Al ruim 35 jaar toonaangevend
in hekwerk, poorten en de
automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Installatie conform de
meest uitgebreide
certificeringen

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,
verenigingen en particulier

