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Transparante  
Charon tourniquets

Stijlvol
Harmonieus
Tijdloos

In representatieve entrees, VIP-ruimtes of  
bij de toegang tot de directiekamer regelen 
de Charon tourniquets met motoraandrijving 
op efficiënte wijze de toegangscontrole en 
vormen ze een mooie aanvulling op het design 
van de ruimte.

Design
De tourniquets met motoraandrijving zien  
er aantrekkelijk uit dankzij het gebruik  
van transparant glas, afgewerkt met 
hoogwaardig roestvrij staal. De transparante, 
stijlvolle modellen passen perfect in zowel 
oude als moderne gebouwen.

Veelzijdigheid
De plaatsbesparende tourniquets zien er ook 
bij een meervoudige opstelling aantrekkelijk 
uit. Glazen tourniquets zijn enkel geschikt 
voor gebruik binnen. Roestvrijstalen varianten 
zonder glaspanelen zijn ook geschikt voor 
opstelling buiten.

Barriërevrije toegang/goederentransport
De toegang voor rolstoelgebruikers en 
goederentransport is via een aparte  
of een in een tourniquet geïntegreerde  
klapdeur realiseerbaar.

Minimaal energieverbruik
De stille aandrijving verbruikt zeer weinig 
energie en past zich aan de doorloopsnelheid 
van de passanten aan.



3



4

Voordelen van Charon tourniquets

Belangrijk voor de besluitvorming zijn de behoeften van de gebruikers  
en exploitant en de omgeving.

• Rustige, stille werking
• Laag stroomverbruik
• Elegant, transparant design
• Plaatsbesparend, ook bij meervoudige opstelling
• Comfortabele passage dankzij aandrijving door servomotor
• Barrièrevrije oplossingen met automatische klapdeuren in bijbehorend design
• Klapdeuren geschikt voor de opstelling in vluchtwegen
• Veelzijdige vormgevingsmogelijkheden van de glazen vleugels, geleide-elementen en grijpstangen
• Naar wens is de hoogte aanpasbaar tot 1200 mm

 
Als barrièrevrije oplossing  
zijn de automatische  
Charon klapdeuren in 
bijpassend design ideaal.
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De passende oplossing voor  
elke toegangssituatie

Meervoudige units in de foyer – in het zicht van de receptionisten

Harmonieuze combinatie: warm hout, glas en roestvrij staal

Toegang tot speciale gebieden

Beveiliging van liften
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Voor een elegante 
toegang tot:

• Kantoren en  
administratieve gebouwen

• Ministeries
• Overheidsgebouwen
• Banken en  

financiële instellingen
• Vliegvelden 
• Zwembaden
• Pretparken

Charon tourniquets
Doorgangs-  =  max.  
capaciteit        25 personen 

per minuut
Beveiligings-  =  
niveau 
Comfort   = 
Toezicht    = ja 
wenselijk 
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Charon tourniquets

Basisuitvoering HTS-E01 HTS-E03 HTS-M01 HTS-L01 HTS-L02

Constructie Materiaal Roestvrij staal AISI 304. Roestvrij staal AISI 304 / gehard  
veiligheidsglas 10 mm.

Roestvrij staal AISI 304 / gehard veiligheidsglas 
10 mm.

Roestvrij staal AISI 304. Roestvrij staal AISI 304 / gehard 
veiligheidsglas 10 mm.

 Zijbeugels Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm  
in verstek.

Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm  
in verstek.

Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm in verstek, 
met panelen van gehard veiligheidsglas 8 mm.

 Draaizuil Met draaizuil Ø 140 mm van roestvrij staal  
AISI 304.

Met draaizuil Ø 140 mm van roestvrij staal  
AISI 304. 180°; draaizuil van roestvrij staal AISI 304 Ø 140 90°, met draaizuil Ø 89 mm van roestvrij 

staal AISI 304.
Twee stuks, 90°, met draaizuil Ø 89 mm  
van roestvrij staal AISI 304.

 Met drie beugelvormige sperelementen  
Ø 40 mm van roestvrij staal AISI 304.

Met drie hoge glaspanelen en  
roestvrijstalen grijpstangen.

Met twee hoge glaspanelen en roestvrijstalen 
grijpstangen.

Armen staafvormig, drie stuks van roestvrij 
staal AISI 304 Ø 40 mm.

Armen staafvormig, telkens drie stuks  
van roestvrij staal AISI 304 Ø 40 mm.

Vergrendeling, aandrijving en rem  
in de draaizuil ingebouwd.

Vergrendeling, aandrijving en rem  
in de draaizuil ingebouwd.

Vergrendeling, aandrijving en rem in  
de draaizuil ingebouwd.

Sperelement van roestvrijstalen plaat  
AISI 304 met stijlen ter beveiliging tegen  
ongeautoriseerd passeren van de sperzone.

 Klapdeur HTS-M01
Draaizuil van roestvrij staal Ø 140 met een 
paneel van 10 mm gehard veiligheidsglas  
met grijpstang.

Elektrische vergrendeling en aandrijving 
ingebouwd in de bovenste behuizing.

Elektrische vergrendeling en aandrijving 
ingebouwd in de bovenste behuizingen.

Afwerking Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst.
Functie Type 2 * Type 2 * Type 2 * Type 2 * Type 2 *

Keuze in toegang links of rechts. Keuze in toegang links of rechts.

Elektronica Besturingsunit in externe schakelkast
H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm).

Besturingsunit in externe schakelkast
H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm).

Twee besturingsunits in externe schakelkast
H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm). Besturingsunit ingebouwd in de behuizing. Besturingsunit ingebouwd in de behuizing.

 Stroomvoorziening 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA (2x). 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Bij stroomuitval beide richtingen vrij. Bij stroomuitval beide richtingen vrij. Bij stroomuitval beide richtingen vrij. Gedrag bij stroomuitval vrij te kiezen, 
standaardinstelling: vrij draaibaar.

Gedrag bij stroomuitval vrij te kiezen, 
standaardinstelling: vrij draaibaar.

 Energieverbruik in stand-by 15 VA. 15 VA. 15 VA. 15 VA. 30 VA.
Montage Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer.

Geschikt voor opstelling buiten! Niet geschikt voor opstelling buiten! Niet geschikt voor opstelling buiten! Geschikt voor opstelling buiten! Geschikt voor opstelling buiten!

Beschermingsklasse Behuizing IP43, spanningsgeleidende  
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende  
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende 
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende 
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende 
componenten IP54.

Bijzonderheid Ideaal voor zwembaden en vrijetijdscentra. Ideaal voor zwembaden en vrijetijdscentra.

* Type 2  Beweging aangedreven door 
servomotor; twee richtingen 
elektrisch aangestuurd

Alle afmetingen in mm
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Basisuitvoering HTS-E01 HTS-E03 HTS-M01 HTS-L01 HTS-L02

Constructie Materiaal Roestvrij staal AISI 304. Roestvrij staal AISI 304 / gehard  
veiligheidsglas 10 mm.

Roestvrij staal AISI 304 / gehard veiligheidsglas 
10 mm.

Roestvrij staal AISI 304. Roestvrij staal AISI 304 / gehard 
veiligheidsglas 10 mm.

 Zijbeugels Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm  
in verstek.

Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm  
in verstek.

Van roestvrij staal AISI 304 Ø 48 mm in verstek, 
met panelen van gehard veiligheidsglas 8 mm.

 Draaizuil Met draaizuil Ø 140 mm van roestvrij staal  
AISI 304.

Met draaizuil Ø 140 mm van roestvrij staal  
AISI 304. 180°; draaizuil van roestvrij staal AISI 304 Ø 140 90°, met draaizuil Ø 89 mm van roestvrij 

staal AISI 304.
Twee stuks, 90°, met draaizuil Ø 89 mm  
van roestvrij staal AISI 304.

 Met drie beugelvormige sperelementen  
Ø 40 mm van roestvrij staal AISI 304.

Met drie hoge glaspanelen en  
roestvrijstalen grijpstangen.

Met twee hoge glaspanelen en roestvrijstalen 
grijpstangen.

Armen staafvormig, drie stuks van roestvrij 
staal AISI 304 Ø 40 mm.

Armen staafvormig, telkens drie stuks  
van roestvrij staal AISI 304 Ø 40 mm.

Vergrendeling, aandrijving en rem  
in de draaizuil ingebouwd.

Vergrendeling, aandrijving en rem  
in de draaizuil ingebouwd.

Vergrendeling, aandrijving en rem in  
de draaizuil ingebouwd.

Sperelement van roestvrijstalen plaat  
AISI 304 met stijlen ter beveiliging tegen  
ongeautoriseerd passeren van de sperzone.

 Klapdeur HTS-M01
Draaizuil van roestvrij staal Ø 140 met een 
paneel van 10 mm gehard veiligheidsglas  
met grijpstang.

Elektrische vergrendeling en aandrijving 
ingebouwd in de bovenste behuizing.

Elektrische vergrendeling en aandrijving 
ingebouwd in de bovenste behuizingen.

Afwerking Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst. Roestvrij staal zijdemat gepolijst.
Functie Type 2 * Type 2 * Type 2 * Type 2 * Type 2 *

Keuze in toegang links of rechts. Keuze in toegang links of rechts.

Elektronica Besturingsunit in externe schakelkast
H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm).

Besturingsunit in externe schakelkast
H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm).

Twee besturingsunits in externe schakelkast
H = 283 / B = 168 / D = 115 (mm). Besturingsunit ingebouwd in de behuizing. Besturingsunit ingebouwd in de behuizing.

 Stroomvoorziening 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA (2x). 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. 100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA.

Bij stroomuitval beide richtingen vrij. Bij stroomuitval beide richtingen vrij. Bij stroomuitval beide richtingen vrij. Gedrag bij stroomuitval vrij te kiezen, 
standaardinstelling: vrij draaibaar.

Gedrag bij stroomuitval vrij te kiezen, 
standaardinstelling: vrij draaibaar.

 Energieverbruik in stand-by 15 VA. 15 VA. 15 VA. 15 VA. 30 VA.
Montage Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer. Gemonteerd op afgewerkte vloer.

Geschikt voor opstelling buiten! Niet geschikt voor opstelling buiten! Niet geschikt voor opstelling buiten! Geschikt voor opstelling buiten! Geschikt voor opstelling buiten!

Beschermingsklasse Behuizing IP43, spanningsgeleidende  
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende  
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende 
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende 
componenten IP54.

Behuizing IP43, spanningsgeleidende 
componenten IP54.

Bijzonderheid Ideaal voor zwembaden en vrijetijdscentra. Ideaal voor zwembaden en vrijetijdscentra.

* Type 2  Beweging aangedreven door 
servomotor; twee richtingen 
elektrisch aangestuurd

Alle afmetingen in mm
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Opties
(afhankelijk van unit en aandrijving)

Montagevarianten

Constructie  H
TS

-E
01

 H
TS

-E
03

 H
TS

-M
01

H
TS

-L
0

1

H
TS

-L
0

2

Sperelementen met glaspanelen. • •
Drie afgeschuinde glaspanelen. •
Drie halfhoge glaspanelen. •
Verhoging van sper- en geleide-element tot 1380 mm. • •
Elektronica

Montagevoorbereiding met adapter of montageplaat. • • • • •
Consoles met kunststof of aluminium adapter (tegen meerprijs ook in roestvrij staal verkrijgbaar). • • • • •
Munten en muntherkenning. • •
Drukknop in de roestvrijstalen console voor eenmalige handmatige vrijgave. • • • • •
Bedieningsunit en frame of behuizing voor opbouw. • • • • •
Extra printplaten voor de uitbreiding van aanwezige in- en uitgangen. • • • • •
Connector (aansluiting van max. vier OPL’s mogelijk). • • •
Montage

Met instelbare montageplaten X = 80-180 mm voor niet-afgewerkte vloeren. • • •
Met ingegoten spanelementen. • • •

Geleide-element

Zuil

Gemonteerd Montageplaat Spanelement

Gemonteerd Montageplaat Spanelement
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Opstellingsmogelijkheden

voorbeeld voor HTS-E03 met optie  
“drie afgeschuinde glaspanelen”

voorbeeld voor HTS-L01 met klapdeur

voorbeeld voor HTS-E03



dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
België
T: +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com     www.dormakaba.be
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