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Informacje ogólne
Jawa Control Sp. z o.o. jest polskim producentem urządzeń zabezpieczających dostęp
do obiektów lub wybranych stref chronionych.
Firma powstała w 1991 roku, a po 2000 roku
skoncentrowała swoją działalność w branży
kontroli dostępu. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń mechanicznej kontroli
dostępu w ruchu osobowym.
Produkty
Obecnie spółka koncentruje się na produkcji
takich urządzeń i elementów jak:
■■ bramki obrotowe niskie, średniej wysokości
i wysokie,
■■ bramki uchylne,
■■ bramki uchylne sensoryczne,
■■ bramki kołowrotkowe,
■■ bramki rozsuwane,
■■ barierki wygrodzeniowe.
Jakość
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Wysiłki związane z doborem kadry technicznej o dużej wiedzy i doświadczeniu oraz
dostawców podzespołów o odpowiedniej jakości oraz podwykonawców świadczących
usługi na wysokim poziomie zaowocowały

możliwością produkowania urządzeń kontroli dostępu w oparciu o zaawansowane
technicznie rozwiązania, nowoczesne wzornictwo, charakteryzujących się odpowiednią
jakością i trwałością.
Wysoka jakość i niezawodność produkowanych urządzeń stanowi podstawę współpracy z coraz większą liczbą wymagających
klientów. Jako jeden z niewielu spośród
polskich producentów Jawa Control może
pochwalić się instalacjami w obiektach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa takich jak: obiekty rządowe i wojskowe, ministerstwa, prokuratury, porty lotnicze itp.

Realizacje
Jawa Control jest firmą obejmującą zakresem
działania obszar całej Polski. Zrealizowano już
kilka tysięcy zleceń o różnej wielkości i wartości
których liczba z roku na rok rośnie.
Klienci:
Instytucje Państwowe:
■■ Ministerstwo Sprawiedliwości,
■■ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
■■ Ministerstwo Edukacji Narodowej,
■■ ABW,
■■ CBŚ,

■■ BOR,
■■ Jednostki Wojskowe.
■■ Przedsiębiorstwa budowlane: Skanska,
Budimex, Polimex Mostostal,
firmy zajmujące się ochroną obiektów:
■■ Ochrona Juwentus Sp. z o.o.,
■■ Konsalnet System Sp. z o.o.
■■ Securitas Polska Sp. z o.o.,
■■ Solid Group Sp. z o.o.
oraz
■■ obiekty sportowe,
■■ obiekty wystawiennicze,
■■ biurowce i zakłady produkcyjne,
■■ inne.

Cel
Satysfakcjonujące dla firmy są tylko udane realizacje i zadowoleni Klienci, którzy
z zaufaniem współpracują podczas realizacji
kolejnych projektów. Dlatego podstawową
zasadą podczas wykonywania powierzonych
zleceń jest spełnienie oczekiwań Klientów.
Aby urzeczywistnić tę zasadę dobierane są
takie rozwiązania techniczne, które pozwolą
na uzyskanie produktu spełniającego wymagania funkcjonalne przy zachowaniu założeń
ekonomicznych.
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Bramki obrotowe niskie – BON
Informacje ogólne:
Bramki obrotowe niskie serii BON są automatycznymi, jedno– i dwukierunkowymi urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do
kontroli przejść w miejscach strzeżonych, których pracą steruje układ elektroniczny z procesorem.
Stosowane są w miejscach, w których zastosowanie mają tzw. systemy kontroli dostępu (inteligentne budynki, biurowce, budynki
użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, sportowe itd.).
Wyposażenie:
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Bramki obrotowe niskie posiadają mechanizm z systemem dwóch lub trzech ramion
stałych. Rozwiązanie z dwoma ramionami
umożliwia całkowite otwarcie przejścia,
czyli takie ustawienie ramion, które pozwala na swobodne przejście. Może to
nastąpić po otrzymaniu sygnału z centrali
ppoż., pilota lub przycisku zbiciowo-ewakuacyjnego. Powrót do trybu normalnego następuje automatycznie. Dostęp do
układu mechaniczno-elektrycznego zabezpieczony jest przed dostępem osób

nieupoważnionych (np. poprzez zamek na
kluczyk). W pokrywie mogą zostać przygotowane miejsca do montażu czytników
zbliżeniowych wewnątrz urządzenia zabezpieczone przed zakłóceniami (wybrane modele), piktogram określający stan
otwarcia/zamknięcia bramki (np. zielona
strzałka/czerwony krzyżyk).

■■ odblokowany ruch rotora w obydwu kierunkach przypadku braku zasilania elektrycznego,
■■ poczwórne wejście sterujące oparte
o optotranzystory,
■■ sterowanie bezpotencjałowe lub potencjałowe 12÷24V,
■■ zasilanie prądem: 24 VAC,
■■ maks. pobór mocy: 80 VA,
■■ temp. składowania: od -40°C do +50°C,
■■ temp. pracy: od -20°C do +50°C,
■■ wykonanie: stal nierdzewna.

Charakterystyka techniczna:
■ ■ pełna programowalność sygnałów sterujących zgodnie z wymaganiami klienta,
■■ konfigurowalne sygnały zwrotne, osobne
dla każdego kierunku ruchu,
■■ wyjście alarmowe informujące o próbie
forsowania przejścia (możliwość podłączenia np. kamery),
■■ wyjście serwisowe sygnalizujące prawidłową pracę urządzenia lub awarię (np.
zanik zasilania, przejście na zasilanie
awaryjne itp.),
■ ■ wejście kasujące impulsy otwarcia – natychmiastowa blokada impulsów otwarcia (np. konfiguracja z detektorem metali),
■■ zabezpieczenie przed uszkodzeniem
mechanicznym – sprzęgło cierne (przy

dużym naporze na ramię znacznie ograniczona możliwość uszkodzenia mechanizmu),
■ ■ układ odblokowywania mechanizmu
bramki może po otrzymaniu impulsu
sterującego z urządzenia zewnętrznego odblokowywać mechanizm na czas:
■■ 7s (+czas otwarcia),
■■ 12s (+czas otwarcia),
■■ 30s (+czas otwarcia),
■■ nieograniczony – do momentu przejścia przez sekcję pojedynczej osoby,
■■ zgodny z systemem biletowym,
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Bramki uchylne sensoryczne – BEW-KD-02
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Informacje ogólne:

Wyposażenie:

Bramki uchylne automatyczne serii
BEW-KD-02 są jedno– lub dwukierunkowymi urządzeniami kontroli dostępu przeznaczonymi do kontroli przejść w miejscach
strzeżonych. Ich pracą steruje układ elektroniczny z procesorem. Urządzenia są
przystosowane do współpracy z większością czytników dostępnych na rynku oraz
mogą być otwierane za pomocą przycisku
zwiernego. Stosowane są w miejscach,
w których zastosowanie mają tzw. systemy kontroli dostępu (inteligentne budynki,
biurowce, budynki użyteczności publicznej,
obiekty przemysłowe i sportowe itd.). Bramki uchylne BEW-KD-02 występuje w dwóch
wersjach – z przejściem o szerokości 60 lub
90 cm, dlatego też mogą być stosowane
również jako przejścia ewakuacyjne, techniczne lub dla osób niepełnosprawnych.
Przeznaczone są do pracy w warunkach nie
narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Wyposażone są w piktogramy
wskazujące kierunek przejścia lub zablokowanie bramki.

■■ mechanizm jedno– lub dwukierunkowy,
■ ■ urządzenie jest wyposażone w funkcję
ppoż. polegającą na automatycznym
odblokowaniu ramion w sytuacji awaryjnej.
Charakterystyka techniczna:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

zasilanie prądem: 24 V
temp. składowania: od -20°C do +40°C
temp. pracy: od +5°C do +50°C
szerokość przejścia: 550 lub 900 mm
długość: 1200 mm
wysokość: 1052,5mm
wykonanie: stal nierdzewna
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Bramki uchylne – BEW
Informacje ogólne (bramki uchylne BEW-01
÷BEW-04 oraz BEW-SC-XX):
Bramki uchylne serii BEW stosowane są do
przejść ewakuacyjnych, technicznych lub
ukierunkowujących ruch. Przeznaczone są
do pracy w warunkach wewnętrznych jak
i zewnętrznych. Obudowa i ramiona bramki
wykonane są ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie posiadają możliwość wykonania ze stali
z dodatkiem molibdenu AISI 316 do pracy
w środowisku wyjątkowo trudnym (niecki

basenowe, bliska odległość do morza, itd.).
Urządzenia są przystosowane do współpracy z większością czytników dostępnych na
rynku oraz mogą być otwierane za pomocą
przycisku (dot. modeli BEW-02, BEW-SC-02,
BEW-04, oraz BEW-05). Stosowane są
w miejscach, w których zastosowanie mają
tzw. systemy kontroli dostępu lub ukierunkowania ruchu (inteligentne budynki, biurowce, budynki użyteczności publicznej, sklepy,
sądy, banki, hotele, kina, teatry, szkoły, fabryki, wyciągi narciarskie i in.).

Wyposażenie:
■■ mechanizm jedno– lub dwukierunkowy,
■■ bramki uchylne mogą posiadać elektromechaniczne blokady otwarcia (BEW-02,
BEW-SC-02, BEW-04 oraz BEW-05) lub
blokady mechaniczne – zamek na kluczyk
(BEW-03, BEW-SC-03) oraz nie być wyposażone w żadną z blokad (BEW-01, BEW-SC-01),
■■ informacja dźwiękowa i optyczna stanu
otwarcia urządzenia (BEW-04).

■■ piktogramy określające kierunek ruchu.
■■ możliwość zablokowania ramienia bramki w pozycji otwartej (opcja w modelach
BEW-02, BEW-03, BEW-04, BEW-SC-02
lub BEW-SC-03).
■■ urządzenie może zostać wyposażone w funkcję ppoż. polegającą na automatycznym odblokowaniu ramienia
w sytuacji awaryjnej lub bez funkcji ppoż.
(opcja) – w przypadku zaniku napięcia
urządzenie pozostaje zablokowane
– otwarcie możliwe tylko po podaniu sygnału otwarcia (model BEW-02, BEW-04
lub BEW-SC-02).
Charakterystyka techniczna:
■■ napięcie zasilające: 24VDC,
■■ temperatura środowiska pracy: +5ºC do
+40ºC (opcjonalnie -15ºC do +60ºC),
■■ wilgotność środowiska pracy: mniej niż
95%, nieskondensowana,
■■ maksymalna długość ramienia 1100mm
(zalecana do 900mm),
■■ przepustowość: około 40 osób / minutę
(zależnie od długości ramienia).
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Bramki uchylne – BEW (cd.)
Informacje ogólne BEW-05
Bramka uchylna automatyczna BEW-05
jest urządzeniem dwukierunkowym wyposażonym w silnik elektryczny. Stosowana
jest do przejść ewakuacyjnych, technicznych lub dla osób niepełnosprawnych.
Przeznaczona jest do pracy w warunkach
wewnętrznych. W przypadku braku zasilania bramka zostaje odblokowana (możliwość swobodnego otwarcia ramienia
bramki w obydwu kierunkach). Po otrzymaniu sygnału ppoż. ramię bramki otwiera się
automatycznie w kierunku wyjścia.
Charakterystyka techniczna:
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■■ zasilanie prądem: 24 VDC
■■ temp. składowania: od +5°C do +50°C
■■ temp. pracy: od +5°C do +40°C
■■ średnica korpusu bramki: 129 mm
■■ max. długość ramienia: 900 mm
■■ wysokość: 1008 mm
■■ wykonanie: stal nierdzewna i przezroczyste tworzywo sztuczne (model BEW-05S)
■■ sygnalizator akustyczny
■■ możliwość zaprogramowania najbardziej
istotnych parametrów

■■ stan otwarcia bramki
■■ możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. syreny zewnętrznej)
■■ stałe otwarcie wejścia/wyjścia (reagowanie urządzenia na stan)
■■ jednokrotne otwarcie wejścia/wyjścia (reagowanie urządzenia na zbocze narastające)
■■ ustawienie urządzenia w stan ewakuacji
■■ sterownik wyposażony w licznik zdarzeń dla wybranych wejść lub wyjść (np.
obrotów ramienia – odczytywany przez
serwis)
■■ sterowanie prędkością obrotową bramki
w możliwym przedziale
■■ diody świecące pokazujące stany na wyjściach i wejściach
■■ sterowanie silnikiem w obie strony
Dodatkowe funkcje sterownika:
■■ regulacja czasu oczekiwania na przejście
(czasu otwarcia ramienia)
■■ korekcja ustawień położenia „0” ramienia
bramki
■■ możliwość otwarcia bramki o kreślony kąt
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Bramki kołowrotkowe – BK
Modele:
■■ BK-J – mechaniczna bramka kołowrotkowa,
trzyramienna, jednokierunkowa, bez blokady,
przeznaczona do ukierunkowania ruchu
(np. w sklepie lub jako wyjście z obiektu), do
zastosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów,
■■ BK-A – automatyczna bramka kołowrotkowa
trzyramienna jedno- lub dwukierunkowa,
przeznaczona do kontroli dostępu
w miejscach nadzorowanych.
■ ■ B K- A S – a u t o m a t y c z n a b r a m k a
kołowrotkowa trzyramienna jedno- lub
dwukierunkowa, przeznaczona do kontroli
dostępu w miejscach nadzorowanych
(ramiona z tworzywa sztucznego).
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tów. Bramki mogą współpracować z dowolnymi
systemami kontroli ruchu osobowego, takimi jak:
systemy biletowe, systemy obsługujące obiekty
rekreacyjne, systemy biletowe, systemy kontroli
dostępu, systemy rejestracji czasu pracy, itp.
Zastosowanie:
■■
■■
■■
■■
■■

biurowce,
obiekty sportowe,
obiekty rekreacyjne,
systemy biletowe,
systemy KD (kontroli dostępu) i RCP (rejestracji czasu pracy),
■■ inne.
Charakterystyka techniczna:

Informacje ogólne:

Bramki BK-A i BK-AS

Bramki obrotowe kołowrotkowe BK-J stosowane są w celu ukierunkowania ruchu. Wyposażone są w mechanizm zapadkowy jednokierunkowy. Obudowa i ramiona bramki wykonane są
ze stali nierdzewnej.
Bramki obrotowe kołowrotkowe BK-A i BK-AS przeznaczone są do ograniczenia wejścia
osób do miejsc strzeżonych. Konstrukcja bramek umożliwia stosowanie jej wewnątrz obiek-

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

zasilanie prądem: 24 VDC
temp. składowania: od +5°C do +50°C
temp. pracy: od +5°C do +40°C
średnica korpusu bramki: 129 mm
max. długość ramion: 900 mm
wysokość: 1008 mm
wykonanie: obudowa – stal nierdzewna, ramię bramki – stal nierdzewna lub tworzywo
sztuczne.
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Bramki rozsuwane – BRS
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Informacje ogólne:

Wyposażenie:

Bramka rozsuwana szybkiej przepustowości
serii BRS jest urządzeniem przeznaczonym
do kontroli przejść w miejscach strzeżonych.
Wykorzystane materiały oraz nowoczesny
kształt i wysoki standard wykończenia urządzenia wpływają na jego najwyższe walory
estetyczne.
Urządzenie jest wyposażone w układ sterujący przystosowany do współpracy z czytnikami kontroli dostępu lub pulpitami sterującymi. Podwójny sygnał zwrotny (osobny
dla każdego kierunku) przekazuje informację o wejściu osoby upoważnionej do danej
strefy lub o wyjściu z niej. System przegród
chowanych w obudowie pozwala na szybkie
udrożnienie przejścia w sytuacjach awaryjnych (zanik napięcia, ppoż. itp.). Po przywróceniu trybu standardowego bariery bramki
automatycznie zostaną ustawione w pozycji
wygradzającej przejście. Na życzenie Klienta
możliwa jest odmienna konfiguracja urządzenia. Obudowa bramki rozsuwanej szybkiej
przepustowości serii BRS wykonana jest ze
stali nierdzewnej AISI 304 (OH18N9).

■■ sygnalizacja alarmowa informująca o nieprawidłowym przechodzeniu. Istnieje możliwość
konfiguracji stanu alarmowego z systemem
monitoringu obiektu (np. sygnał dźwiękowy
uruchamiany w pomieszczeniu ochrony, uruchamianie rejestracji zapisu z kamery),
■■ procesor sterujący przejmuje kontrolę nad
urządzeniem po podaniu sygnału uprawniającego do przejścia. Zastosowanie automatyki
otwierania skrzydeł bramki ułatwia przejście
przez bramkę oraz zwiększa płynność przechodzenia,
■ ■ bramka może pracować jako jednokierunkowa lub dwukierunkowa, ze swobodnym wyjściem dla jednej ze stron
lub z blokadą obustronną. Tryb pracy
urządzenia konfigurowany i sterowany
jest elektronicznie,
■■ urządzenie przystosowane jest do pracy
w trybie „normalnie otwartym” (przejście
jest cały czas otwarte i zamyka się przy
próbie nieautoryzowanego przejścia, np.
bez zbliżenia karty lub za osobą uprawnioną) lub „normalnie zamkniętym” (skrzy-

dła blokujące chowają się do obudowy po
autoryzacji osoby przechodzącej),
■■ urządzenie wyposażone jest w czujniki
podczerwieni, podzielonych na trzy grupy
(pierwsza i druga odpowiadają za kontrolę prawidłowości przechodzenia od strony
wejścia i wyjścia, trzecia spełnia funkcję
bezpieczeństwa – zabezpieczenie przed
zamknięciem skrzydeł bramki w przypadku wykrycia przeszkody).
■■ urządzenie posiada funkcję pamięci ilości
podanych sygnałów otwarcia lub może
zostać zaprogramowane „bez pamięci podanych impulsów” (każdy kolejny sygnał
otwarcia zostanie przyjęty dopiero po zakończeniu poprzedniego cyklu),
■■ skrzydła wygradzające przejście otworzą
się automatycznie w sytuacji odłączenia
napięcia zasilającego oraz automatycznie
zablokują przejście przy ponownym podłączeniu napięcia zasilającego. Rozwiązanie
to umożliwia bezpieczną ewakuację w sytuacji zagrożenia.
■■ mechanizm bramki posiada blokadę siłowego otwarcia przejścia w stanie spoczynku.

■■ urządzenie posiada funkcję ppoż. polegającą na automatycznym otwarciu przejścia
w sytuacji awaryjnej oraz automatycznego
powrotu do pracy standardowej po wyłączeniu trybu awaryjnego. W trybie awaryjnym
piktogramy świecą w kolorze zielonym.
■■ urządzenie posiada automatyczną funkcję kasowania niewykonanego przejścia.
W przypadku rezygnacji z przejścia przez
osobę uprawnioną system automatycznie
zamknie przejście po wyznaczonym czasie.
Możliwe jest zaprogramowanie czasu otwarcia bramki (czasu oczekiwania na wykonanie
przejścia przez osobę uprawnioną).
Charakterystyka techniczna:
■■ zasilanie prądem: 24 V
■■ temp. składowania: od -20°C do +40°C
■■ temp. pracy: od +5°C do +50°C
■■ szerokość przejścia: 550 mm lub 900 mm
(opcja)
■■ długość obudowy: 1200 mm
■■ wysokość obudowy: 1052,5 mm
■■ wysokość skrzydeł: 1700 mm lub 1200 mm
i 900 mm (opcje)
■■ wykonanie: stal nierdzewna
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Bramki obrotowe średniej wysokości –
Informacje ogólne:
Bramki BOW-mini oraz BOW-miniD
Bramki obrotowe średniej wysokości BOW-mini
oraz BOW-miniD stosowane są w celu ukierunkowania ruchu. Wyposażone są w mechanizm
zapadkowy jednokierunkowy. Obudowa i ramiona bramki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Bramki BOW-SW
Bramki obrotowe średniej wysokości serii
BOW-SW są urządzeniami automatycznymi,
sterowanym procesorem, przeznaczonym do
kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Konstrukcja bramki oraz rotor wykonane są ze stali nierdzewnej, osłony z tworzywa
sztucznego. Po podaniu sygnału sterującego
rotor odblokowuje się umożliwiając przejecie
w wybranym kierunku.

BOW-mini i BOW-SW
może być podawany przez przycisk zwierny
lub zewnętrzne urządzenie sterujące, np.
czytnik biletów lub kart.
Charakterystyka techniczna:
Bramki BOW-mini oraz BOW-miniD
■■ temp. składowania: od -40°C do +50°C
■■ temp. pracy: od -20°C do +50°C
■■ wykonanie: stal nierdzewna

Bramki BOW-SW
■■
■■
■■
■■
■■

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
wykonanie: stal nierdzewna.

Wyposażenie:
Bramki BOW-SW
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■■ dostęp do układu mechaniczno-elektrycznego zabezpieczony przed dostępem osób
nieupoważnionych,
■■ piktogramy określające stan otwarcia/zamknięcia bramki (np.: zielona strzałka/czerwony krzyżyk),
■■ rotory podzielone na cztery sekcje,
■■ w fazie spoczynku mechanizm blokuje rotor. Z chwilą podania impulsu sterującego
następuje odblokowanie i obrót rotora o kąt
pozwalający na przejście tylko jednej osobie. Bramka posiada własny napęd uruchamiany po przyłożeniu niewielkiej siły. Impuls
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Bramki obrotowe wysokie – BOW oraz
Informacje ogólne:
Bramki obrotowe wysokie są urządzeniami
automatycznymi, sterowanymi procesorami,
przeznaczonymi do kontroli ruchu osobowego. Po podaniu sygnału sterującego rotory
odblokowują się umożliwiając przejście w wybranym kierunku.
Urządzenia przystosowane są do współpracy z większością czytników dostępnych
na rynku oraz mogą być otwierane za pomocą przycisku zwiernego. Stosowane są
w miejscach, w których zastosowanie mają
tzw. systemy kontroli dostępu (budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe
i sportowe itd.).
Wyposażenie:
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■■ dostęp do układu mechaniczno-elektrycznego zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych przez zastosowanie zamków
na kluczyki,
■■ przygotowane miejsca do montażu czytników,
■■ piktogramy określające stan otwarcia/zamknięcia bramki (np.: zielona strzałka/czerwony krzyżyk),

■■ rotory podzielone na trzy lub cztery sekcje
(trzy- lub czteroramienne),
■■ w fazie spoczynku mechanizm blokuje rotor. Z chwilą podania impulsu sterującego
następuje odblokowanie i obrót rotora o kąt
pozwalający na przejście tylko jednej osobie.
Bramka posiada własny napęd uruchamiany
po przyłożeniu niewielkiej siły. Impuls może
być podawany przez przycisk zwierny lub
zewnętrzne urządzenie sterujące, np. czytnik biletów lub kart.
Charakterystyka techniczna:
■■ pełna programowalność sygnałów sterujących zgodnie z wymaganiami klienta,
■■ konfigurowalne sygnały zwrotne, osobne
dla każdego kierunku ruchu,
■■ wyjście alarmowe informujące o próbie
forsowania przejścia (możliwość podłączenia np. kamery),
■■ wyjście serwisowe sygnalizujące prawidłową pracę urządzenia lub awarię (np.
zanik zasilania, przejście na zasilanie
awaryjne itp.),
■■ wejście kasujące impulsy otwarcia – natychmiastowa blokada impulsów otwarcia
(np. konfiguracja z detektorem metali),

BST
■■ zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym – sprzęgło cierne (przy dużym naporze na rotor znacznie ograniczona możliwość uszkodzenia mechanizmu),
■■ układ odblokowywania mechanizmu
bramki w przypadku działania pod napięciem może po otrzymaniu impulsu sterującego z urządzenia zewnętrznego odblokowywać ruch rotora na czas:
■■ 7s (+czas otwarcia),
■■ 12s (+czas otwarcia),
■■ 30s (+czas otwarcia),
■■ nieograniczony – do momentu przejścia przez sekcję pojedynczej osoby,
■■ zgodny z systemem biletowym,

■■ odblokowany ruch rotora w obydwu kierunkach przypadku braku zasilania elektrycznego,
■■ cztery wejścia sterujące oparte o optotranzystory,
■■ sterowanie bezpotencjałowe lub potencjałowe 12÷24V,
■■ zasilanie prądem: 24 VAC,
■■ maks. pobór mocy: 80 VA (dla każdego
przejścia),
■■ temp. składowania: od -40°C do +50°C,
■■ temp. pracy: od -20°C do +50°C,
■■ wykonanie: standardowo stal nierdzewna
(możliwe inne wersje – stal ocynkowana
lub malowana proszkowo).
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Najważniejsze
cechy systemu:
łatwa obsługa

możliwość rozliczenia
opłaty w bistro lub
sklepie
szybki zwrot inwestycji
optymalizacja kosztów
sprzątania
możliwość dodania
bezpłatnej furtki dla
dzieci
zwiększenie
bezpieczeństwa

SPW-1

SPW-2

System płatnych wejść – SPW
System płatnego dostępu został zaprojektowany
w oparciu o bramkę obrotową BON-02. Wrzutnik
monet został zabudowany wewnątrz obudowy.
Rozwiązanie z wykorzystaniem systemu dwóch
ramion w zestawieniu z bramką uchylną pozwala
spełnić wymagania bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz pomieszczenia. Rozwiązanie
to umożliwia również korzystanie z obiektu przez
osoby niepełnosprawne, a także może być wykorzystywane jako przejście techniczne.
Wyposażenie urządzenia w opcjonalną drukarkę pozwala na rozliczenie opłaty za toaletę
przy dokonaniu zakupów w obiekcie.
System jest dedykowany do takich obiektów
jak stacje benzynowe, restauracje, zajazdy, parki rozrywki oraz miejsca o dużym przepływie
osób wymagające świadomego zarządzania
kosztami związanymi z utrzymaniem np. toalet.
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Zasada funkcjonowania systemu:

Zalety systemu:

 Umieszczenie monety we wrzutniku.
 Akceptacja wejścia i odblokowanie przejścia.
 Pchnięcie ramienia i przejście przez
bramkę.
 Pobranie biletu z potwierdzeniem wniesienia opłaty (opcjonalnie).
 Wyjście po skorzystaniu np. z toalety poprzez „wolne przejście”.
 Rozliczenie opłaty w sklepie lub bistro
(z opcją wydruku biletu).

 szybki zwrot inwestycji i generowanie
zysków,
 wzrost obrotu dzięki możliwości rozliczeniu opłaty poprzez zakupy w sklepie,
 większa kontrola nad obiektem,
 prosta obsługa,
 optymalizacja kosztów sprzątania,
 pozytywny wizerunek poprzez poziom higieny w toaletach,
 zwiększenie bezpieczeństwa.

Parametry techniczne bramki z wrzutnią
monet:
 możliwość konfiguracji opłaty o dowolnej
wartości,
 możliwy pobór opłat w PLN lub EUR,
 możliwość sumowania monet (impulsów),
 drukarka biletów (opcjonalnie),
 możliwość fiskalizacji (opcjonalnie),
 konfiguracja dowolnego tekstu na potwierdzeniu opłaty,
 łatwa dostępność rolek papieru,
 możliwość dodania przejścia dla dzieci.
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Wygrodzenia
chowanie wysokiej estetyki poprzez brak
otworów na zewnątrz podstawy (kryzy),
oraz brak konieczności stosowania rozety.
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W podstawie słupka wewnątrz wykonany
jest jeden otwór służący do przykręcania
słupka do podłoża za pomocą długiego
klucza. Rozwiązanie to pozwala na za-
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nej szlifowanej. Wysokość wygrodzenia to
1 m. Poprzez modułową konstrukcję możliwa jest swobodna jego konfiguracja, zgodnie
z założeniami inwestora.
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Wygrodzenia stanowią uzupełnienie systemu
zabudowy, umożliwiając ukierunkowanie przejścia w sposób estetyczny zgodny z wykończeniem bramek obrotowych oraz uchylnych.
Wygrodzenia są wykonane ze stali nierdzew-

jawacontrol.pl

Akcesoria

■■ transformatory do bramek obrotowych,
■■ zasilacze do bramek uchylnych,
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■■ moduły zasilania awaryjnego zapewniające
ciągłą pracę urządzenia – moduły
24VDC – eliminujące zbędne straty przy
przetwarzaniu AC/DC/AC (jak w tradycyjnym
UPS-ie), montowane są bezpośrednio
w bramkach obrotowych,

■■ słupki do montażu czytników służących
do obsługi np. bramek uchylnych lub
szlabanów,

■■ halogenowe oświetlenie przejść,
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■■ miejsce do montażu czytników,

■■ podstawy do montażu czytników

■■ wrzutnie kart,

■■ platofrma przenośna do montażu bramek,

jawacontrol.pl
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■■ losomaty,
czyli urządzenia pozwalające na zablokowanie
bramki obrotowej i tym uniemożliwienie przejścia losowo wybranej osobie.

■■ wyświetlacze

■■ pulpity sterujące:
■■ 1R3,
■■ 1R9,
■■ 2R9.
Pulpity służą do sterowania bramkami obrotowymi, rozsuwanymi i uchylnymi. Mogą
być wykorzystywane np. przez pracowników
ochrony lub recepcji nadzorujących kontrolowane przejście,
■■ 1R3

■■ 1R9

■■ radiolinie z pilotem

■■ liczniki przejść,

■■ 2R9,

■■ obudowy wyświetlaczy,
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Fundament i okablowanie do bramki
(nie obejmuje okablowania do systemu KD)

obrotowej niskiej
Bramka obrotowa BON-02

Bramka obrotowa BON-02
pulpit sterujący

TRAFO
230V/24V/12V

Zasilanie: 4x2,5mm2 – OWY (linka)
czytniki systemu KD (zgodnie z wytycznymi dostawcy)
Bramka obrotowa BON-02

SAP

Uwaga! Pozostawić ok. 3 m ”zapasu” każdego
przewodu w celu rozprowadzenia w bramce

230V

min. 20 cm

Sterowanie:
8x0,5mm2 – LiYcY
lub alternatywnie FTP
4x2x22 (linka)

Kotwy ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej, wklejane przy pomocy kleju chemicznego dwuskładnikowego
Fundament wykonany z betonu
B20 (w miejscu montażu nie mogą
przebiegać jakiekolwiek instalacje, np.: ogrzewanie podłogowe)
Peszel o śr. 50 mm doprowadzający okablowanie zasilające,
sterujące i SAP do bramki

Miejsca „Wprowadzenia” okablowania bramek serii BON

jawacontrol.pl
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Fundament i okablowanie do bramki

obrotowej wysokiej podwójnej

(nie obejmuje okablowania do czytników)
Noga bramki
obrotowej

Kotwy ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
wklejane przy pomocy kleju chemicznego dwuskładnikowego
Fundament wykonany z betonu B20 (w miejscu
montażu nie mogą przebiegać jakiekolwiek instalacje, np.: ogrzewanie podłogowe)
Peszel o śr. 50 mm doprowadzający okablowanie zasilające, sterujące i SAP do bramki

pulpit sterujący
Sterowanie:
8x0,5mm2 – LiYcY
lub alternatywnie FTP 4x2x22 (linka)
Zasilanie: 4x2,5mm2 – OWY (linka)

czytniki systemu KD (zgodnie z wytycznymi dostawcy)
SAP
UWAGA! Prosimy o doprowadzenie 2 kpl. okablowania, ponieważ w bramce obrotowej podwójnej są 2 mechanizmy
Uwaga! Pozostawić ok. 10 m ”zapasu” każdego przewodu w celu rozprowadzenia
w bramce

Fundament i okablowanie do bramki

Sterowanie:
8x0,5mm2 – LiYcY
lub alternatywnie FTP
4x2x22 (linka)
Zasilanie: 3x2,5mm2 – OWY (linka)
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SAP

TRAFO
230V/24V/12V
230V

Sterowanie KD 8x0,5 m2 Li4c4

uchylnej automatycznej BEW-05

Kotwy ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
wklejane przy pomocy kleju chemicznego dwuskładnikowego
zasilacz
zasilacz 230VAC/24VDC
DC 24V

Fundament wykonany z betonu B20 (w miejscu
montażu nie mogą przebiegać jakiekolwiek instalacje, np.: ogrzewanie podłogowe)
Peszel o śr. 30 mm doprowadzający okablowanie
zasilające, sterujące i SAP do bramki
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Legenda
■■ możliwość konfiguracji przejść,
pełna programowalność sygnałów
sterujących
■■ mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji
■■ funkcja ewakuacji antypanik
■■ miejsce na czytnik zabezpieczone
przed zakłóceniami
(bez konieczności wykonywania
otworów w pokrywie)
■■ zamykana pokrywa ograniczająca
dostęp osób postronnych do
mechanizmu bramki
■■ sygnalizacja alarmowa informująca
o próbie wejścia przez osobę
nieupoważnioną

Produkty

■■ halogenowe oświetlenie przejścia
■■ piktogram
■■ zasilanie awaryjne
■■ mechanizm jednokierunkowy
zapadkowy
■■ rotor czteroramienny
■■ wydłużenie konstrukcji bramki

do użytkowania w:
■■ halach wystawienciczych
■■ halach sportowych
■■ obiektach przemysłowych
■■ biurowcach
■■ lotniskach
■■ obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu
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bon-01

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
6

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od +5°C do +50°C
temp. pracy: od +5°C do +50°C (bez narażenia
na warunki zewnętrzne)
szerokość urządzenia: 288 mm
minimalna szerokość przejścia: 499 mm
długość: 1002 mm
wysokość: 1001 mm
wykonanie: stal nierdzewna (obudowa), drewno
(pokrywa)
5

4

3

2

1

D

D

Bramka obrotowa niska BON-01 jest urządzeniem
automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki oraz ramiona
wykonane są ze stali nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się w wybranym kierunku. Stan otwarcia/zamknięcia sygnalizowany jest na piktogramie diodowym. Załączenie
sygnału ppoż. powoduje odpowiednie ustawienie
ramion, umożliwiające swobodne przejście (w wersji z mechanizmem z dwoma ramionami). Powrót do
trybu normalnego następuje automatycznie.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
6

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 236 mm
minimalna szerokość przejścia: 525 mm
długość: 1087 mm
wysokość: 1010 mm
wykonanie: stal nierdzewna
5
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Zaprojektowany przez

Wyposażenie dodatkowe:
6

5

JAWA CONTROL Sp. z o.o.

Do użytkowania w:
Łukasz Grudniewski

zlozenie.iam

4

3

Data
2015-02-06

Materiał / Grubość :
Uwagi:

2

A

Zaprojektowany przez
Łukasz Grudniewski

Wyposażenie standardowe:

1

Wyposażenie dodatkowe:
6

5

JAWA CONTROL Sp. z o.o.

Do użytkowania w:

4

3

2

halach wystawienciczych

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

halogenowe oświetlenie
przejścia

halach wystawienciczych

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

zasilanie awaryjne

halach sportowych

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

zasilanie awaryjne

halach sportowych

biurowcach

funkcja ewakuacji antypanik

lotniskach

miejsce na czytnik zabezpieczone przed
zakłóceniami (bez konieczności wykonywania otworów w pokrywie)
zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

piktogram

piktogram

A

Uwagi:

halogenowe oświetlenie
przejścia

miejsce na czytnik zabezpieczone przed
zakłóceniami (bez konieczności wykonywania otworów w pokrywie)
zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

Data
2015-02-06

Materiał / Grubość :

zlozenie2_1.iam

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

funkcja ewakuacji antypanik

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

2

C

B

Wyposażenie standardowe:

3

C
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C

1002

288
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1001

Bramka obrotowa niska BON-LAREDO jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki
oraz ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej,
natomiast pokrywa z drewna. Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się w wybranym
kierunku. Załączenie sygnału ppoż. powoduje
odpowiednie ustawienie ramion, umożliwiające
swobodne przejście (w wersji z mechanizmem
z dwoma ramionami). Powrót do trybu normalnego następuje automatycznie.

Parametry techniczne

198

bon-laredo

Parametry techniczne

1

obiektach przemysłowych
biurowcach
lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
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bon-03

bon-02
Parametry techniczne

6

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 234 mm
minimalna szerokość przejścia: 523 mm
długość: 1040 mm
wysokość: 1010mm
wykonanie: stal nierdzewna
5
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Sprawdzony przez

Zatwierdzony przez

Do użytkowania w:

Data

Projekty_2

4

6

5

4

3

2013-09-09

Wydanie

2

1

Arkusz

1/1

C

B

B

Wyposażenie standardowe:

2

1

D

425

396

530

C

A

Data

zlozenie_do_katalogu

3

D

C

B

A

Zaprojektowany przez

Wyposażenie dodatkowe:
6

5

Sprawdzony przez

Projekt

Do użytkowania w:
M. Englert
Tytuł

BON-03 wymiary.idw

4

3

Ilość na komplet

Data

--

2013-03-27

Firma

miejsce do montażu
czytników

halach wystawienciczych

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

halogenowe oświetlenie
przejścia

halach sportowych

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

halach sportowych

funkcja ewakuacji antypanik

zasilanie awaryjne

obiektach przemysłowych

funkcja ewakuacji antypanik

obiektach przemysłowych

biurowcach

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

biurowcach

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną
piktogram

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną
piktogram

zasilanie awaryjne

A

Jawa Control

Materiał / grubość

304 / -- mm
2

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

Zaprojektowany przez

Wyposażenie dodatkowe:

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 396 mm
minimalna szerokość przejścia: 530 mm
długość: 425 mm
wysokość: 974mm
wykonanie: stal nierdzewna

974

B

Wyposażenie standardowe:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

1010

810

1010

C

Bramka obrotowa niska BON-03 jest urządzeniem
automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki oraz ramiona
wykonane są ze stali nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się w wybranym kierunku. Stan otwarcia/zamknięcia sygnalizowany jest na piktogramie diodowym. Załączenie
sygnału ppoż. powoduje odpowiednie ustawienie
ramion, umożliwiające swobodne przejście (w wersji z mechanizmem z dwoma ramionami). Powrót do
trybu normalnego następuje automatycznie.

974

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

810

Bramka obrotowa niska BON-02 jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem,
przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego
w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki
oraz ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej.
Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się w wybranym kierunku. Stan otwarcia/
zamknięcia sygnalizowany jest na piktogramie
diodowym. Załączenie sygnału ppoż. powoduje
odpowiednie ustawienie ramion, umożliwiające
swobodne przejście (w wersji z mechanizmem
z dwoma ramionami). Powrót do trybu normalnego następuje automatycznie.

Parametry techniczne

Wydanie

1

Arkusz

1/1

halach wystawienciczych

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

bon-04

bon-03 d
Bramka obrotowa niska BON-03D (podwójna) jest
urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki
oraz ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej.
Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają
się w wybranym kierunku. Stan otwarcia/zamknięcia sygnalizowany jest na piktogramach diodowych.
Załączenie sygnału ppoż. powoduje odpowiednie
ustawienie ramion, umożliwiające
swobodne przejście (w wersji z mechanizmami z dwoma ramionami).
530
Powrót do trybu normalnego następuje automatycznie.
6

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
5

Parametry techniczne

zasilanie prądem: 2x24 V AC
maks. pobór mocy: 2x80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 592 mm (1650 mm łącznie
z ramionami)
minimalna szerokość przejść: 530 mm
długość: 424 mm
wysokość: 979 mm
wykonanie: stal nierdzewna
4

3

2

1

1650

D

D

424

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 234 mm
minimalna szerokość przejścia: 527 mm
długość: 1030 mm
wysokość: 1010 mm
wykonanie: stal nierdzewna
1030

760,61
526,75

810

979

C

841,40

B

B

Wyposażenie dodatkowe:

A

Do użytkowania w:

Zaprojektowany przez
Łukasz Grudniewski

JAWA CONTROL Sp. z o.o.

Data

A

796,447

233,86

979

C

Wyposażenie standardowe:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

1010

592

Bramka obrotowa niska BON-04 jest urządzeniem
automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki oraz ramiona
wykonane są ze stali nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się w wybranym kierunku. Stan otwarcia/zamknięcia sygnalizowany jest na piktogramie diodowym. Załączenie
sygnału ppoż. powoduje odpowiednie ustawienie
ramion, umożliwiające swobodne przejście (w wersji z mechanizmem z dwoma ramionami). Powrót do
trybu normalnego następuje automatycznie.

1010

Parametry techniczne

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:

Do użytkowania w:

2015-02-06

Materiał / Grubość :

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

Uwagi:

halach wystawienciczych

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

miejsce do montażu
czytników

halach wystawienciczych

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

halach sportowych

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

halogenowe oświetlenie
przejścia

halach sportowych

funkcja ewakuacji antypanik

obiektach przemysłowych

funkcja ewakuacji antypanik

zasilanie awaryjne

obiektach przemysłowych

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

biurowcach

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

zlozenie.iam

piktogram

6

5

4

zasilanie awaryjne

3

2

1

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną
piktogram

biurowcach
lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Parametry techniczne

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 340 mm
minimalna szerokość przejścia: 490 mm
długość: 358 mm (obudowa)
wysokość: 1004mm
wykonanie: stal nierdzewna

6

5

4

3

2

1

D

340

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

6

830

D

Bramka obrotowa mocowana do ściany BON-SC-05
jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki
oraz ramiona wykonane są ze stali nierdzewnej. Po
podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się
w wybranym kierunku. Stan otwarcia/zamknięcia
sygnalizowany jest na piktogramie diodowym. Załączenie sygnału ppoż. powoduje odpowiednie ustawienie ramion, umożliwiające swobodne przejście
(w wersji z mechanizmem z dwoma ramionami). Powrót do trybu normalnego następuje automatycznie.

358

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 368 mm
minimalna szerokość przejścia: 490 mm
długość: 357 mm (obudowa)
wykonanie: stal nierdzewna

5

3

2

1

D

490

D

357

368

490

C

4

C

328

1004

780

1004

C

B

C

328

Bramka obrotowa niska BON-05 jest urządzeniem
automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Obudowa bramki oraz ramiona
wykonane są ze stali nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego ramiona obracają się w wybranym kierunku. Stan otwarcia/zamknięcia sygnalizowany jest na piktogramie diodowym. Załączenie
sygnału ppoż. powoduje odpowiednie ustawienie
ramion, umożliwiające swobodne przejście (w wersji z mechanizmem z dwoma ramionami). Powrót do
trybu normalnego następuje automatycznie.

bon-sc-05

bon-05
Parametry techniczne

B

B

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:

Do użytkowaniaJAWA
w:CONTROL Sp. z o.o.

A

Zaprojektowany przez
Łukasz Grudniewski

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

4

3

Data

A

Wyposażenie standardowe:

A

Wyposażenie dodatkowe:

Do użytkowania
w:
JAWA CONTROL Sp. z o.o.
Zaprojektowany przez
Łukasz Grudniewski

Uwagi:

2

Data

zlozenie.iam
6

5

4

3

Uwagi:

2

1

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

halach sportowych

mechanizm z trzema ramionami lub
dwuramienny z funkcją ewakuacji

halach sportowych

funkcja ewakuacji antypanik

obiektach przemysłowych

funkcja ewakuacji antypanik

obiektach przemysłowych

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

biurowcach

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

biurowcach

zasilanie awaryjne

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

A

2015-02-06

Materiał / Grubość :

1

halach wystawienciczych

piktogram

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

5

2015-02-06

Materiał / Grubość :

zlozenie.iam
6

B

piktogram

zasilanie awaryjne

halach wystawienciczych

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

bew

bew-kd-02

Parametry techniczne
Bramka uchylna BEW-KD-02 jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach
strzeżonych, wyposażonym w mechanizm uchylny
dwukierunkowy.
Obudowa bramki wykonana jest ze stali nierdzewnej, natomiast skrzydła z przezroczystej płyty z
tworzywa sztucznego. Każde przejście posiada 10
zintegrowanych czujników optycznych chroniących
przed nieautoryzowanym przejściem. Załączenie
sygnału ppoż. lub zanik napięcia powoduje odblokowanie przejścia.

Wyposażenie standardowe:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Parametry techniczne

zasilanie prądem: 24 V
temp. składowania: od -20°C do +40°C
temp. pracy: od +5°C do +50°C
szerokość przejścia: 550 lub 900 mm
długość: 1200 mm
wysokość: 1052,5mm
wykonanie: stal nierdzewna

Wyposażenie dodatkowe:

Do użytkowania w:

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

zasilanie awaryjne

halach wystawienciczych

funkcja ewakuacji antypanik

piktogram

halach sportowych

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

■■
■■
■■
■■
■■

standardowa długość ramienia 900 mm
obudowa: stal nierdzewna
przepustowość: ok. 60-120 osób/min.
wilgotność powietrza: <90% nieskondensowana
BEW-01, BEW-02, BEW-03: temperatura pracy:
-15ºC do +60ºC
■■ BEW-04: temperatura pracy: +5ºC do +40ºC
■■ BEW-04: sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
odblokowania bramki
■■ BEW-02, BEW-04: zasilanie 24VDC

Bramki serii BEW dostępne są w następujących
wariantach:
■■ BEW-01: bramka bez blokady.
■■ BEW-02: bramka z blokadą elektromagnetyczną
wewnątrz bramki.
■■ BEW-03: bramka z blokadą mechaniczną na klucz.
■■ BEW-04: bramka z blokadą elektromagnetyczną
wewnątrz bramki (sygnalizacja świetlna
i dźwiękowa informująca o odblokowaniu
bramki).

Do użytkowania w:
halach wystawienciczych

Wyposażenie standardowe:

obiektach przemysłowych

funkcja ewakuacji antypanik

biurowcach

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp
osób postronnych do mechanizmu bramki

lotniskach

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

Bramki uchylne serii BEW stosowane są do przejść
ewakuacyjnych, technicznych lub ukierunkowujących ruch. Przeznaczone są do pracy w warunkach,
które nie są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Wyposażone są w mechanizm
jedno- lub dwukierunkowy oraz piktogramy wskazujące kierunek przejścia. Wygrodzenie pozostałej
przestrzeni przy bramkach uchylnych możliwe jest
przy pomocy słupków i barierek wygrodzeniowych.
Obudowa i ramiona bramki wykonane są ze stali
nierdzewnej.

Wyposażenie dodatkowe:
zasilanie awaryjne

halach sportowych
obiektach przemysłowych
biurowcach
lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

bk

bew-05
Parametry techniczne
Automatyczne bramki uchylne BEW-05 stosowane
są do przejść dla osób niepełnosprawnych, przejść
ewakuacyjnych lub technicznych. Przeznaczone
są do pracy w warunkach, które nie są narażone
na działanie czynników atmosferycznych. Wyposażone są w mechanizm dwukierunkowy oraz
piktogramy informacyjne. Wygrodzenie pozostałej
przestrzeni przy bramkach uchylnych możliwe jest
przy pomocy słupków i barierek wygrodzeniowych.
Obudowa i ramiona bramki standardowo wykonane są ze stali nierdzewnej.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Parametry techniczne

zasilanie prądem: 24 VDC
temp. składowania: od +5°C do +50°C
temp. pracy: od +5°C do +50°C
średnica korpusu bramki: 129 mm
długość ramion: 900 mm
wysokość: 1008 mm
wykonanie: obudowa - stal nierdzewna, ramię
bramki – stal nierdzewna lub przezroczysty
poliwęglan (model BEW-05S).

■■ zasilanie prądem: 24 VDC
Bramki obrotowe kołowrotkowe BK-J stosowane
■■ temp. składowania: od +5°C do +50°C
są w celu ukierunkowania ruchu. Wyposażone są
■■ temp. pracy: od +5°C do +50°C
w mechanizm zapadkowy jednokierunkowy. Obudo■■ średnica korpusu bramki: 129 mm
wa i ramiona bramki wykonane są ze stali nierdzew■■ max. długość ramion: 900 mm
nej. Bramki obrotowe kołowrotkowe BK-A i BK-AS
■■ wysokość: 1008 mm
przeznaczone są do ograniczenia wejścia i wyjścia
■■ wykonanie: obudowa - stal nierdzewna, ramię
osób do miejsc strzeżonych. Konstrukcja bramek
bramki – stal nierdzewna lub poliwęglan.
umożliwia stosowanie jej wewnątrz obiektów. Bramki
mogą współpracować z dowolnymi systemami kontroli ruchu osobowego, takimi jak: systemy biletowe,
systemy obsługujące obiekty rekreacyjne, systemy
biletowe, systemy kontroli dostępu, systemy rejestracji czasu pra2100
cy, itp.
6

4

3

2

1

D

C

C

1008

Modele

5

D

■■ BK-J – mechaniczna bramka kołowrotkowa trzyramienna
jednokierunkowa bez blokady, przeznaczona do
ukierunkowania ruchu (sklep),
■■ BK-A – automatyczna bramka kołowrotkowa trzyramienna
jedno- lub dwukierunkowa, przeznaczona do kontroli dostępu
w miejscach nadzorowanych.
■■ BK-AS – automatyczna bramka kołowrotkowa trzyramienna
jedno- lub dwukierunkowa, przeznaczona do kontroli dostępu
w miejscach nadzorowanych (ramiona z tworzywa sztucznego).

900

B

B

925

A

Wyposażenie standardowe:
możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

zasilanie awaryjne

Do użytkowania w:
halach wystawienciczych

funkcja ewakuacji antypanik

halach sportowych

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

obiektach przemysłowych

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

Wyposażenie dodatkowe:

biurowcach
lotniskach

Zaprojektowany przez

Sprawdzony przez

Zatwierdzony przez

Data

Projekty_2

5

4

3

A

Data

2014-04-14

wymiary_BEW-02_wygrodz
6

2

Wydanie

1

Arkusz

1/1

Do użytkowania w:
halach wystawienciczych
halach sportowych

Wyposażenie standardowe:
możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących
sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

Wyposażenie dodatkowe:
zasilanie awaryjne

obiektach przemysłowych
biurowcach
lotniskach

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

zasilanie prądem: 24 V
temp. składowania: od -20°C do +40°C
temp. pracy: od +5°C do +50°C
szerokość przejścia: 550 mm lub 900 mm (opcja)
długość obudowy: 1200 mm
wysokość obudowy: 1052,5mm
wysokość skrzydeł: 1700 mm lub 1200 mm
i 900 mm (opcje)
■■ wykonanie: stal nierdzewna

Bramki obrotowe BOW-miniD stosowane są do
przejść w celu ukierunkowania ruchu. Mogą być
stosowane w warunkach narażonych na działanie
czynników atmosferycznych. Wyposażone są w mechanizm jedno- lub dwukierunkowy. Wygrodzenie
pozostałej przestrzeni przy bramkach uchylnych
możliwe jest przy pomocy słupków i barierek wygrodzeniowych. Obudowa i ramiona bramki oraz słupki
i barierki wygrodzeniowe wykonane są ze stali nierdzewnej.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
szerokość urządzenia: 1182 mm
minimalna szerokość przejścia: 566 mm
długość: 2014 mm
wysokość: 1050mm
wykonanie: stal nierdzewna

1052

1700

Bramka rozsuwana BRS-01 jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli dwukierunkowego ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Może pracować
w trybie zamkniętym lub otwartym (opcja).
Obudowa bramki wykonana jest ze stali nierdzewnej, natomiast skrzydła z przezroczystych płyt
z tworzywa sztucznego.
Każde przejście posiada 10 zintegrowanych czujników optycznych chroniących przed nieautoryzowanym przejściem. Załączenie sygnału ppoż. lub
zanik napięcia powoduje odblokowanie przejścia.

Parametry techniczne

bow-miniD

brs-01
Parametry techniczne

550
1151

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:

1200

Do użytkowania w:

Wyposażenie standardowe:

Do użytkowania w:

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

zasilanie awaryjne

halach wystawienciczych

funkcja ewakuacji antypanik

piktogram

halach sportowych

halach sportowych

biurowcach

obiektach przemysłowych

lotniskach

biurowcach

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

mechanizm jednokierunkowy zapadkowy

halach wystawienciczych

lotniskach

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

1200

W fazie spoczynku mechanizm blokuje rotor.
Z chwilą podania impulsu sterującego następuje
odblokowanie i obrót rotora o kąt pozwalający na
przejście tylko jednej osobie. Bramka posiada własny
napęd uruchamiany po przyłożeniu niewielkiej siły.
Impuls może być podawany przez przycisk zwierny
lub zewnętrzne urządzenie sterujące, np. czytnik
biletów lub kart.

W fazie spoczynku mechanizm blokuje rotor.
Z chwilą podania impulsu sterującego następuje
odblokowanie i obrót rotora o kąt pozwalający na
przejście tylko jednej osobie. Bramka posiada własny
napęd uruchamiany po przyłożeniu niewielkiej siły.
Impuls może być podawany przez przycisk zwierny
lub zewnętrzne urządzenie sterujące, np. czytnik
biletów lub kart.

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

1130

Zasada działania

522

574

1326

1275

350

1146

577

Wyposażenie dodatkowe:

Do użytkowania w:

Wyposażenie standardowe:

■■
■■
■■
■■
■■
■■

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
wykonanie: stal nierdzewna
rotor czteroramienny
1279

1200

1300

1279

Bramka obrotowa niska BOW-SW-130 jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego
w miejscach strzeżonych. Konstrukcja bramki, osłony oraz rotor wykonane są ze stali nierdzewnej. Po
podaniu sygnału sterującego rotor odblokowuje się
umożliwiając przejście w wybranym kierunku.

1326
350

574
577

1275

1146

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
wykonanie: stal nierdzewna
rotor czteroramienny

Zasada działania

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:

Do użytkowania w:

halach wystawienciczych

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

funkcja ewakuacji antypanik

halach sportowych

funkcja ewakuacji antypanik

halach sportowych

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

obiektach przemysłowych

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

obiektach przemysłowych

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną
piktogram

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Bramka obrotowa niska BOW-SW-110 jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego
w miejscach strzeżonych. Konstrukcja bramki,
osłony oraz rotor wykonane są ze stali nierdzewnej.
Po podaniu sygnału sterującego rotor odblokowuje
się umożliwiając przejście w wybranym kierunku.

Parametry techniczne

zasilanie awaryjne

biurowcach
lotniskach
obiektach sportowych i rekreacyjnych na wolnym powietrzu

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną
piktogram

bow-sw-130

bow-sw-110

Parametry techniczne

zasilanie awaryjne

halach wystawienciczych

biurowcach
lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl

bow-02

bow-01-a
Parametry techniczne

56

45

1615

23

D

W fazie spoczynku bramka blokuje rotor
z grzebieniem. Z chwilą podania impulsu
sterującego następuje odblokowanie i obrót rotora
o kąt pozwalający na przejście tylko jednej osobie.
Bramka posiada własny napęd uruchamiany po
przyłożeniu niewielkiej siły. Impuls może być
podawany przez przycisk zwierny lub zewnętrzne
urządzenie sterujące, np. czytnik biletów lub kart.
C

B

6

1

1125
380

D

D

C

B

5

4

W fazie spoczynku bramka blokuje rotory.
Z chwilą podania impulsu sterującego
następuje odblokowanie i obrót rotora
o kąt pozwalający na przejście tylko jednej
osobie. Bramka posiada własny napęd
uruchamiany po przyłożeniu niewielkiej
siły. Impuls może być podawany przez
przycisk zwierny lub zewnętrzne
urządzenie sterujące, np. czytnik biletów
lub kart.

C

C

B

B

685

685

1595

zasilanie prądem: 2x24 V AC
maks. pobór mocy: 2x80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
przepustowość praktyczna: 2x500 osób/godz.
wykonanie: stal nierdzewna
rotory trójramienne

3

2

380
Zasada
działania
D

2250

C

12

1125
380

2250

D

34

1615

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Bramka obrotowa wysoka podwójna BOW-02 jest
urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego
w miejscach strzeżonych. Stelaż i rotory bramki standardowo wykonane są ze stali nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego rotory odblokowują się umożliwiając przejście w wybranym kierunku.

1

6

1595

2610

5

4

3
2610

380
D

D

C

C

2250

6

Zasada działania

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
przepustowość praktyczna: 500 osób/godz.
wykonanie: stal nierdzewna
rotor trójramienny

2250

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Bramka obrotowa wysoka pojedyncza BOW-01 jest
urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Stelaż i rotor bramki
standardowo wykonane są ze stali nierdzewnej. Po
podaniu sygnału sterującego rotor odblokowuje się
umożliwiając przejście w wybranym kierunku.

Parametry techniczne

685

685
2655

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:

A

A

6

45

Zaprojektowany przez

M. Englert
Tytuł

Sprawdzony przez

Masa

komplet przez
Data Masa
Zaprojektowany przezIlość na
Sprawdzony

544 kg

M. Englert

1308_wymiarowanie_BOW-01
std_v2.idw

34

Firma
Tytuł

1 szt

rotor czteroramienny

halach wystawienciczych

funkcja ewakuacji antypanik

halogenowe oświetlenie
przejścia

halach sportowych

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

piktogramy

A

544 kg
2011-10-25
Firma

Ilość na komplet

Data

1 szt

2011-10-25

Jawa Control
1308_wymiarowanie_BOW-01
/ grubość
Wydanie MateriałArkusz
std_v2.idw
/ 2mm
304 /-- mm
304 2/-23
12
Materiał / grubość

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

56

Do użytkowania w:

obiektach przemysłowych

zasilanie awaryjne

biurowcach

wydłużenie konstrukcji
bramki

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

A

Wyposażenie standardowe:

B

Jawa Control
Wydanie

1

2655

Wyposażenie dodatkowe:

B
Do użytkowania
w:B

Arkusz

2/2

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

halogenowe oświetlenie
przejścia

funkcja ewakuacji antypanik
A

6

miejsce na czytnik zabezpieczone przed
zakłóceniami (bez konieczności wykonywania otworów
w pokrywie)
5
4

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki
sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną
piktogram

halach wystawienciczych

zasilanie awaryjne
Zaprojektowany przez

oem

Sprawdzony przez

halach sportowych

Zatwierdzony przez

wydłużenie konstrukcji
bramki

Data

zlozenie furty

3

2

Data

A

2012-11-07

A

Zaprojektowany przez

obiektach przemysłowych

Wydanie

1

Sprawdzony przez

oem

Arkusz

1/1
6

biurowcach

5

4

3

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

Zatwierdzony

bst-01
1510

5

Wyposażenie standardowe:

4

3
1415
380

3
1415
380

2

2500

600

Wyposażenie dodatkowe:
A

A

Zaprojektowany
Sprawdzony przez
przezMasa Sprawdzony przez

Masa Ilość na komplet

Data Ilość na komplet

Data

M. Englert

M. Englert

Nie dotyczy
1szt

2011-03-24
1szt

2011-03-24

Tytuł

Tytuł

halach sportowych

funkcja ewakuacji antypanik

zasilanie awaryjne

halach sportowych

wydłużenie konstrukcji
bramki

obiektach przemysłowych

miejsce na czytnik zabezpieczone przed
zakłóceniami (bez konieczności wykonywania otworów w pokrywie)

wydłużenie konstrukcji
bramki (stelaża i rotorów)

obiektach przemysłowych

rotory czteroramienne

lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną
piktogram

6

halogenowe oświetlenie
przejścia

Zaprojektowany przez

zasilanie awaryjne

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

1

6

D

D

C

C

B

B

Do użytkowania w:

funkcja ewakuacji antypanik

biurowcach

1

600

halach wystawienciczych

piktogram

2

B

halogenowe oświetlenie
przejścia

sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

4

500

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

C

2255

2500

C

B

Do użytkowania w:

5

915

Wyposażenie dodatkowe:

1510

D

2255

2252
685

D

W fazie spoczynku bramka blokuje rotor.
Z chwilą podania impulsu sterującego następuje
odblokowanie i obrót rotora o kąt pozwalający
na przejście tylko jednej osobie. Bramka posiada
własny napęd uruchamiany po przyłożeniu
niewielkiej siły. Impuls może być podawany przez
przycisk zwierny lub zewnętrzne urządzenie
sterujące, np. czytnik biletów lub kart.

2655

Wyposażenie standardowe:

6

500

Zasada działania

W fazie spoczynku bramka blokuje rotory. Z
chwilą podania impulsu sterującego następuje
odblokowanie i obrót rotora o kąt pozwalający na
przejście tylko jednej osobie. Bramka posiada
własny napęd uruchamiany po przyłożeniu
niewielkiej siły. Impuls może być podawany przez
przycisk zwierny lub zewnętrzne urządzenie
sterujące, np. czytnik biletów lub kart.

6

468,5

2050

Zasada działania

377

zasilanie prądem: 24 V AC
maks. pobór mocy: 80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
przepustowość praktyczna: 500 osób/godz.
wykonanie: stal nierdzewna
rotor czteroramienny

1415

1314
2610

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Bramka obrotowa wysoka pojedyncza BST-01 (stadionowa) jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli
ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Stelaż
i rotor bramki standardowo wykonane są ze stali
nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego rotor
odblokowuje się umożliwiając przejście w wybranym
kierunku.

1415

zasilanie prądem: 2x24 V AC
maks. pobór mocy: 2x80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
przepustowość praktyczna: 2x500 osób/godz.
wykonanie: stal nierdzewna
rotory trójramienne

915

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

1975

Bramka obrotowa wysoka podwójna BOW-02A
jest urządzeniem automatycznym, sterowanym
procesorem, przeznaczonym do kontroli ruchu
osobowego w miejscach strzeżonych. Stelaż i
rotory bramki standardowo wykonane są ze stali
nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego
rotory odblokowują się umożliwiając przejście w
wybranym kierunku.

Parametry techniczne

2050

bow-02-a

Parametry techniczne

5

Nie dotyczy

halach wystawienciczych
Furta BST-01 rzuty_1.idw
Furta BST-01 rzuty_1.idw
Firma

Materiał / grubość

5

4

4

3

3

304 /
2

Firma

A

A

Jawa Control Jawa Control

Materiał / grubość

304 /
2

Wydanie

1

Arkusz

1/1

Wydanie

1

Arkusz

1/1

biurowcach
lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

bst-02

Lista realizacji

– obiekty użyteczności publicznej, porty lotnicze,
banki, szkoły, urzędy

Parametry techniczne
Bramka obrotowa wysoka podwójna BST-02 (stadionowa) jest urządzeniem automatycznym, sterowanym procesorem, przeznaczonym do kontroli
ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Stelaż i rotory bramki standardowo wykonane są ze
stali nierdzewnej. Po podaniu sygnału sterującego rotory odblokowują się umożliwiając przejście
w wybranym kierunku.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

zasilanie prądem: 2x24 V AC
maks. pobór mocy: 2x80 VA
temp. składowania: od -40°C do +50°C
temp. pracy: od -20°C do +50°C
przepustowość praktyczna: 2x500 osób/godz.
wykonanie: stal nierdzewna
rotory czteroramienne

Zasada działania
W fazie spoczynku bramka blokuje rotory. Z chwilą
podania impulsu sterującego następuje odblokowanie i obrót rotora o kąt pozwalający na przejście
tylko jednej osobie. Bramka posiada własny napęd
uruchamiany po przyłożeniu niewielkiej siły. Impuls może być podawany przez przycisk zwierny
lub zewnętrzne urządzenie sterujące, np. czytnik
biletów lub kart.

Wyposażenie standardowe:

Do użytkowania w:

możliwość konfiguracji przejść, pełna
programowalność sygnałów sterujących

halogenowe oświetlenie
przejścia

halach wystawienciczych

funkcja ewakuacji antypanik

zasilanie awaryjne

halach sportowych

miejsce na czytnik zabezpieczone przed
zakłóceniami (bez konieczności wykonywania otworów w pokrywie)

wydłużenie konstrukcji
bramki (stelaża i rotorów)

obiektach przemysłowych

zamykana pokrywa ograniczająca dostęp osób
postronnych do mechanizmu bramki
sygnalizacja alarmowa informująca o próbie
wejścia przez osobę nieupoważnioną

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

Wyposażenie dodatkowe:

piktogram

Obiekt

Miejscowość

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Warszawa

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej

Kraków

Biuro Ochrony Rządu

Warszawa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Warszawa

Dom Pomocy Społecznej

Warszawa

Dowództwo Wojsk Lądowych

Warszawa

Główny Inspektorat Sanitarny

Warszawa

Hala Ludowa

Wrocław

ING Bank Śląski

Katowice

ING Bank Śląski

Warszawa

Jednostka Wojskowa 2420

Warszawa

Jednostka Wojskowa 4198

Warszawa

Jednostka Wojskowa 4198

Warszawa

Jednostka Żandarmerii Wojskowej

Warszawa

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

Warszawa

Komenda Stołeczna Policji (CBŚ)

Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego

Warszawa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Warszawa

Międzynarodowe Targi Łódzkie

Łódź

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Warszawa

Pijalnia Wód

Krynica-Zdrój

Politechnika Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii

Warszawa

Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Gdańsk

Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Balice

Port Lotniczy Katowice

Pyrzowice

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

Łódź-Lublinek

Port Lotniczy Okęcie (Cargo)

Warszawa

Port Lotniczy Rzeszów-Jasinka

Rzeszów-Jasionka

Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o

Nowy Dwór Mazowiecki

Prokuratura Krajowa

Warszawa

Sąd Rejonowy

Świdnik

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Szkoła

Lublin

Szkoła Policji

Słupsk

Szkoła Policji

Piła

Teatr Narodowy

Warszawa

Urząd Dozoru Technicznego

Warszawa

Wyższa Szkoła Menedżerska

Warszawa

biurowcach
lotniskach
obiektach sportowych
i rekreacyjnych na wolnym
powietrzu

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

Lista realizacji

– biurowce, zakłady produkcyjne, centra dystrybucyjne
Obiekt
ABB Sp. z o.o.
ANPHARM S.A.
ArcelorMittal Poland
Bahlsen Polska Sp. z o.o.
BIPROMET S.A.
Biurowiec - „Exalo Drilling S.A.” (dawniej: Poszukiwania Nafty i Gazu Sp. z o.o.)
Biurowiec - „PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.”
Biurowiec „Bema Plaza”
Biurowiec „ELEKTRIM”
Biurowiec „ENTER”
Biurowiec „Green Horizon”
Biurowiec „Konstruktorska Business Center”
Biurowiec „West House 1B”
Biurowiec „Wola Center”
Biurowiec Optimus Tower
Bochler
BORGWARNER POLAND Sp. z o.o.
BREMBO Sp. z o.o.
BREMBO Sp. z o.o.
BREMBO Sp. z o.o.
CAFE SATI POLSKA Sp. z o.o.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Colep Polska Sp. z o.o.
Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.
Creadhoc Sp. z o.o.
Decathlon Sp. z o.o.
Diehl Controls Polska Sp. z o.o.
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Drutex S.A.
Elektrociepłownia
Elektrownia Opole
ERGIS S.A.
ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o.o.
Europejska Kompania Inwestycyjna Sp. z o.o.
FABA S.A.
FAMA Sp. z o.o.
FARMACOL S.A.
Faurecia
Faurecia
FCPK Bytów Sp. z o.o.
Firma Oponiarska Dębica S.A.
FRAN-PAW
Gemalto Sp. z o.o.
GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej
Grójeckie Centrum Logistyczne
HAK Sp. z o.o.
HFG Polska Sp. z o.o.
Holzindustrie Dobiegniew Management Sp. z o.o.
Huta Częstochowa
Huta Katowice
Huta Łabędy
Huta Pokój Ruda Śląska
ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Imperial Tobacco Polska S.A.
Instytut Geofizyki
Instytut Mechanizacji Budownictwa
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

jawacontrol.pl
jawacontrol.pl
jawacontrol.pl
jawacontrol.pl

Miejscowość
Aleksandrów Łódzki
Warszawa
Dąbrowa Górnicza
Skawina
Katowice
Kraków
Bełchatów
Wrocław
Warszawa
Gdynia
Łódź
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Grójec
Rzeszów
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Niepołomice
Kwidzyn
Warszawa
Kleszczów
Stryków
Warszawa
Gliwice
Namysłów
Zambrów
Bytów
Lublin Wrotków
Opole
Oława
Warszawa
Warszawa
Baboszewo
Gniew
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Grójec
Bytów
Dębica
Gostynin
Tczew
Jawor
Słomczyn
Wrocław
Opole
Dobiegniew
Częstochowa
Dabrowa Górnicza
Gliwice
Ruda Śląska
Rzeszów
Tarnowo Podgórne
Toruń
Warszawa
Opole
Mszczonów

Lista realizacji

– biurowce, zakłady produkcyjne, centra dystrybucyjne – c.d.
Obiekt
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
JOBON Sp. z o.o.
JTI Polska
KEA Sp. J.
KEIPER Polska Sp. z o.o.
Kellogg’s (fabryka chipsów Pringles)
KGHM Ecoren S.A.
King Oscar Sp. z o.o.
Komas Sp. z o.o.
Kompania Węglowa S.A. - Katowice
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o.
Limaro Sp. J.
Mando Corporation Poland Sp. z o.o.
MARS POLSKA Sp. z o.o.
NB Polska Sp. z o.o. (Velux)
Nordzucker Polska
Ochrona Juwentus Sp. z o.o. (siedziba firmy)
OKNOPLAST Sp. z o.o.
Piekarnia Warmińska s.j.
Polpharma Biologics
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Polskie Zakłady Lotnicze
Poznańskie Centrum Superkomuterowo-Sieciowe
PPH PRYMAT
Procter & Gamble
Procter & Gamble
Regenersis CRK
REHAU Sp. z o.o.
Rolls Royce Marine Poland Sp. z o.o.
SFM Filtry Łuczak S.J.
SILVAN Sp. z o.o.
SMAK Sp. z o.o.
Stock Polska Sp. z.o.o.
Stocznia Marine Projects Ltd. Sp. z o.o.
Swedwood Poland Sp. z o.o.
TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna
TFP-Grafika sp. z o.o.
The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o.
Thomson Reuters (Markets) Europe SA
TOP-THIMM Opakowania Sp. z o.o. Sp. K.
TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o
TurboCare Poland S.A.
Vacat Spółka z o.o.
Valeo Autosystemy Sp. z o.o.
WABCO Polska Sp. z o.o.
Wielton S.A.
Wincanton Polska Sp. z o.o.
Wrigley Poland Sp. z o.o.
Zakłady Mięsne - GZELLA POLAND Sp. z o.o. S.K.A.
Zakłady Mięsne - Hamburger Pini Sp. z o.o.
Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o.
Zakłady Miesne Henryk Kania S.A.
Zakłady Mięsne - MCKEEN-BEEF Sp. z o.o.
Zakłady Mięsne - NIK-POL Sp. z o.o.
Zakłady Przemysłu Wapienniczego TRZUSKAWICA S.A.

Miejscowość
Skarbimierz
Wyszków
Zwierzyniec
Gostków Stary
Wrocław
Skarbimierz
Kutno
Lubin
Gniewino
Janów Lubelski
Rybnik
Katowice
Zgorzelec
Mosina
Wałbrzych
Kożuszki-Parcel
Namysłów
Opalenica
Warszawa
Podłęże
Braniewo
Gdańsk
Warszawa
Mielec
Poznań
Jastrzębie Zdrój
Sochaczew
Warszawa
Warszawa
Śrem
Gniew
Grodziska
Olecko
Żory
Lublin
Gdańsk
Goleniów
Jaworzno
Śrem
Stanowice
Gdynia
Tychy
Bielsko-Biała
Lubliniec
Rybnik
Skawina
Wrocław
Wieluń
Piaseczno
Poznań
Osie
Kutno
Śmiłowo
Goczałkowice
Lisków
Bobrowniki
Trzuskawica
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Lista realizacji

– obiekty sportowe, rekreacyjne, parki rozrywki
Obiekt
Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego
Aquapark
Aquapark
Aquapark GRANIT
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
Basen
Basen ATOL
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Centralny Ośrodek Sportu OPO Cetniewo
Centrum Dziedzictwa Szkła
Centrum Fitness
Centrum Hewelianum („Twierdza Gdańsk”)
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Sportowe „Bażantowo”
Fabryka Formy
Fitness Klub Sporting
Hala Widowiskowo-Sportowa PGE Turów
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji - Basen
Kąpielisko „Ruda”
Kąpielisko Bugla
Kąpielisko OSiR „Skałka”
Klub Epsilon
Klub Fitness Pure Jatomi
Klub Fitness Pure Jatomi
Klub Fitness Total Fitness – Ochota
Klub Fitness Total Fitness – Białołęka
Klub Pomarańcza
Kolejka Szynowa na Kamienną Górę
Kryta Pływalnia
Kryta Pływalnia
Kryta Pływalnia
Kryta Pływalnia
Multimedialne Muzeum na Klifie
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki
Ośrodek sportowo-rekreacyjny - „Solpark Kleszczów”
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki
Pak Nauki i Rozrywki „JuraPark”
Park Dinozaurów
Park Wodny
Park Wodny OCTOPUS
Park Wodny ZDRÓJ
Pływalnia Kryta Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Pływalnia Relaks
Pływalnia Zespołu Szkół Plastycznych
PTH Kąpielisko Morskie Sopot Sp. z o.o. (Wejście na „Molo”)
SPA ORKANA
Stadion - Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Termy BANIA
Termy Maltańskie
Termy Tarnowskie
Zabytkowa Kryta Pływalnia
ZESPÓŁ BASENÓW DELFIN
ZOO Wrocław Sp. z o.o.
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Miejscowość
Gdynia
Kalisz
Radom
Strzelin
Polkowice
Trzebnica k/Wrocławia
Oleśnica k/Wrocławia
Bielsko-Biała
Władysławowo
Krosno
Jaworzno
Gdańsk
Warszawa
Katowice
Gorzów Wielkopolski
Leszno
Zgorzelec
Iława
Rybnik
Katowice
Świętochłowice
Izdebnik
Płock
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Katowice
Gdynia
Bolesławiec
Ustronie Morskie
Nysa
Ząbki
Trzęsacz
Szczecin
Kleszczów
Warszawa
Grodzisk Mazowicki
Krasiejów
Szklarska Poręba
Siedlce
Suchy Las
Trzebnica
Poznań
Kaczory
Katowice
Sopot
Lublin
Głogów
Białka Tatrzańska
Poznań
Tarnowo Podgórne
Bolesławiec
Ustrzyki Dolne
Wrocław
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Dystrybutor

JawaControl Sp. z o.o.
ul. Centralna 51
31-586 Kraków
biuro@jawacontrol.pl
tel.: +48 12 307 10 10
fax: +48 (32) 440 13 12
Dział sprzedaży:
tel.: +48 12 307 10 10
+48 504 708 113
+48 691 088 532

jawacontrol.pl

Przedstawiciel Regionalny Warszawa:
tel.: +48 531 696 210

jawacontrol.pl

