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Xentry STS Trackless Speedgate

BEVEILIGING ZONDER BELEMMERING
Effectieve beveiliging van bedrijfsterreinen vraagt om permanente afsluiting.
Effectieve toegang voor auto en vrachtverkeer vraagt daarentegen om toegang
zonder belemmering. Een Xentry STS is uniek in het bieden van beveiliging zonder
belemmering specifiek voor toegang tot industrieterreinen.
Snel open en dicht (na ieder voertuig) - Een Speedgate beweegt snel genoeg
om zonder belemmering bij iedere voertuig passage te worden geopend en gesloten. Het voorkomt extra slagbomen, wachttijden én “meerijden en lopen”.
Tot 12 meter breed - Een brede entree geeft grote voertuigen ruimte om zonder
belemmering te manoeuvreren. Een Xentry STS is met een breedte tot 12 meter,
uniek in de markt.
Zonder geleiding - Een trackless Speedgate heeft geen geleiding aan boven of
onderzijde. Dat betekent geen belemmering in doorrijhoogte én een ononderbroken
wegdek. Ideaal bij zware en hoge voertuigen of een wegdek dat zwaar op de proef
gesteld of sterk vervuild wordt.

~6 sec/5m brede Speedgate.
~13 sec/12m Speedgate (10x
sneller dan andere hek typen)
veilig, door openen en sluiten bij iedere passage wordt
meerijden of lopen voorkomen
betrouwbaar, door A kwaliteit
componenten en predictive
maintenance (Xense)
hoge gebruik frequentie, tot
400 bewegingen per dag
veilig, gekeurd door SKG volgens EN13241-1. veiligheden
aanpasbaar naar situatie
in total cost of ownership
(aanschaf + gebruik) de meest
effectieve keuze in de markt
HTC heeft meer dan 3500
Speedgates wereldwijd geleverd aan tevreden klanten.

Besturingsprint

Panelen

Aandrijving

TÜV gecertificeerde besturing in kolom

Solide panelen met diverse paneelstij-

2 Motoren in de kolommen: 0,18

of externe besturingkast. Besturing met

len. HTC Veiligheidsscharnieren met

kW, IP54. Aandrijving mechanisch

frequentie-regelaar 0,75 kW. voeding:

geïntegreerde kabeldoorvoer. Onder-

geblokkeerd in dichtstand.

CEE-form stekker, 16 A, 230Vac.

houdsvrije lagers. Geleiding mechanisme veilig voor beknelling.

Kolommen
Beveiliging

Zware stalen kokers

Klasse 3 fotocellen en veiligheidslijsten

– 220 x 220 mm (tot 8m)

Optioneel, voertuig detectielussen en

– 300 x 300 mm (8-12m)

lichtscherm

Conservering

Overige opties

Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-

Bijpassende looppoorten & hekwerk,

ISO 1461. Optie: twee laagse poly-

Waarschuwingsystemen akoestisch &

ester poedercoating, 120 μm totaal, in

optisch, Verkeerregeling met meerdere

Xense core module standaard

RAL-kleur.

LED lichten & strips, Toegangscontrole

geintegreerd. Xense connect

systemen, wegmarkering etc.

module wordt geplaatst bij Xense
service.

DE SPEEDGATE XENTRY STS WORDT TOEGEPAST IN
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