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Transparenta  
Charon-svängkors

Stilfulla
Harmoniska
Tidlösa

I representativa entréer, VIP-utrymmen  
eller vid tillträde till ledningsvåningar reglerar 
de motoriska Charon svängkorsen effektivt 
tillträdeskontrollen och kompletterar 
estetiskt rumdesignen.

Design
De motoriska svängkorsen utmärker sig med 
transparent glas avrundat med rostfritt stål 
av hög kvalitet. De transparenta modellerna 
integreras elegant i både gamla och  
moderna byggnader.

Mångsidighet
De platsbesparande svängkorsen är 
attraktiva även vid uppställning av flera 
stycken. Svängkors av glas är endast 
lämpliga för användning inomhus.  
En variant, helt av rostfritt stål och  
utan glaselement, är även lämplig för 
uppställning utomhus.

Barriärfritt tillträde/varutransport
Tillträde för rullstolsbundna och 
varutransporter kan möjliggöras via  
en separat svängdörr eller en svängdörr 
integrerad i ett svängkors.

Minimal energiförbrukning
Den tysta lågenergidriften har en mycket  
låg strömförbrukning och anpassar sig efter 
de passerandes genomgångshastighet.
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Fördelar med Charon-svängkors

Användarnas och operatörens behov är viktiga för beslutsfattandet,  
liksom byggnadsmiljön.

• Lugn, bullerfri drift
• Låg strömförbrukning
• Elegant, transparent design
• Platsbesparande även vid uppställning av flera anläggningar
• Bekväm passage tack vare servopositionsdrivning
• Barriärfria lösningar med automatiska svängdörrar i motsvarande design
• Svängdörrar lämpliga för uppställning i utrymnings- och räddningsvägar
• Glasblad, ledelement och handtag i många olika designer
• Vid önskemål kan höjden justeras upp till 1200 mm

 
Som en barriärfri lösning 
finns de automatiska 
Charon-svängdörrarna  
i passande design.
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Den passande lösningen för  
alla tillträdessituationer

Uppställning av flera anläggningar i foajén – inom synhåll  
för mottagningspersonalen

Harmoniskt kombinerat: Varmt trä, glas och rostfritt stål

Åtkomst till särskilda områden

Avspärrning före hissen
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För elegant  
tillträde till:

• kontors- och förvaltnings-
byggnader

• departement
• regeringsbyggnader
• banker och finansinstitut
• flygplatser 
• badhus
• fritidsanläggningar

Charon svängkors
Personfrekvens  =   upp till 25  

per minut
Säkerhetsnivå =  

Komfort  =  
Mottagande  =  ja 
personal
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Charon svängkors

Standardanläggningar HTS-E01 HTS-E03 HTS-M01 HTS-L01 HTS-L02

Uppbyggnad Material Rostfritt stål AISI 304. Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm. Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm. Rostfritt stål AISI 304. Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm.

 Sidoavspärrningar Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm  
i gering.

Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm  
i gering.

Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm  
i gering med glasfyllning ESG 8 mm.

 Dörrbladskors Med rörpelare Ø 140 mm av rostfritt stål  
AISI 304.

Med rörpelare Ø 140 mm av rostfritt stål  
AISI 304. 180°; rörpelare av rostfritt stål AISI 304 Ø 140 90°, med rörpelare Ø 89 mm av rostfritt  

stål AISI 304.
Två styck, 90°, med rörpelare Ø 89 mm  
av rostfritt stål AISI 304.

 Med tre bygelformade spärrelement  
Ø 40 mm av rör i rostfritt stål AISI 304.

Med tre höga glaselement och handtag  
av rostfritt stål.

Med två höga glaselement och handtag  
av rostfritt stål.

Stavformade spärrarmar, 3 stycken  
av rostfritt stål AISI 304 Ø 40 mm.

Stavformade spärrarmar, vardera 3 stycken 
av rostfritt stål AISI 304 Ø 40 mm.

Förregling, drivanläggning och tandad 
stoppbroms integrerade i rörpelaren.

Förregling, drivanläggning och tandad 
stoppbroms integrerade i rörpelaren.

Förregling, drivanläggning och tandad 
stoppbroms integrerade i rörpelaren.

Spärrelement av rostfri stålplåt AISI 304 
med stolpar för avspärrning av obehörig 
passage i spärrsegmentet.

 Svängdörr HTS-M01 Rörpelare av rostfritt stål Ø 140 med ett  
glaselement, ESG 10 mm med handtag.

Elektrisk avspärrning och drivning  
inbyggd i den övre stommen.

Elektrisk avspärrning och drivning inbyggd  
i de övre stommarna.

Synliga ytor Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Funktion Typ 2 * Typ 2 * Typ 2 * Typ 2 * Typ 2 *

Genomgångssida inåt till höger eller
inåt till vänster kan väljas.

Valbar genomgångssida inåt åt höger eller 
inåt åt vänster.

Elektrisk utrustning Styrning i externt kopplingsskåp
H = 283/B = 168/D = 115 (mm).

Styrning i externt kopplingsskåp
H = 283/B = 168/D = 115 (mm).

Två styrningar i externt kopplingsskåp
H = 283/B = 168/D = 115 (mm). Styrningen är inbyggd i stommen. Styrningen är inbyggd i stommen.

 Strömförsörjning 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.

Båda riktningar fria vid strömavbrott. Båda riktningar fria vid strömavbrott. Båda riktningar fria vid strömavbrott. Strömlöst beteende är valbart.  
Standardinställning: Fritt vridbar.

Strömlöst beteende är valbart.  
Standardinställning: Fritt vridbar.

 Energiförbrukning i vänteläge 15 VA. 15 VA. 15 VA. 15 VA. 30 VA.
Installation Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.

Lämplig för uppställning utomhus! Inte lämplig för uppställning utomhus! Inte lämplig för uppställning utomhus! Lämplig för uppställning utomhus! Lämplig för uppställning utomhus!

Skyddsklasser Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Särskilda egenskaper Perfekt för badhus och fritidsanläggningar. Perfekt för badhus och fritidsanläggningar.

* Typ 2  Motorisk rörelse;  
servopositionsdrivning/ 
elstyrd i 2 riktningar

Alla mått i mm
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Standardanläggningar HTS-E01 HTS-E03 HTS-M01 HTS-L01 HTS-L02

Uppbyggnad Material Rostfritt stål AISI 304. Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm. Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm. Rostfritt stål AISI 304. Rostfritt stål AISI 304/glas ESG 10 mm.

 Sidoavspärrningar Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm  
i gering.

Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm  
i gering.

Av rör i rostfritt stål AISI 304 Ø 48 mm  
i gering med glasfyllning ESG 8 mm.

 Dörrbladskors Med rörpelare Ø 140 mm av rostfritt stål  
AISI 304.

Med rörpelare Ø 140 mm av rostfritt stål  
AISI 304. 180°; rörpelare av rostfritt stål AISI 304 Ø 140 90°, med rörpelare Ø 89 mm av rostfritt  

stål AISI 304.
Två styck, 90°, med rörpelare Ø 89 mm  
av rostfritt stål AISI 304.

 Med tre bygelformade spärrelement  
Ø 40 mm av rör i rostfritt stål AISI 304.

Med tre höga glaselement och handtag  
av rostfritt stål.

Med två höga glaselement och handtag  
av rostfritt stål.

Stavformade spärrarmar, 3 stycken  
av rostfritt stål AISI 304 Ø 40 mm.

Stavformade spärrarmar, vardera 3 stycken 
av rostfritt stål AISI 304 Ø 40 mm.

Förregling, drivanläggning och tandad 
stoppbroms integrerade i rörpelaren.

Förregling, drivanläggning och tandad 
stoppbroms integrerade i rörpelaren.

Förregling, drivanläggning och tandad 
stoppbroms integrerade i rörpelaren.

Spärrelement av rostfri stålplåt AISI 304 
med stolpar för avspärrning av obehörig 
passage i spärrsegmentet.

 Svängdörr HTS-M01 Rörpelare av rostfritt stål Ø 140 med ett  
glaselement, ESG 10 mm med handtag.

Elektrisk avspärrning och drivning  
inbyggd i den övre stommen.

Elektrisk avspärrning och drivning inbyggd  
i de övre stommarna.

Synliga ytor Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning. Rostfritt stål med sidenmatt slipning.
Funktion Typ 2 * Typ 2 * Typ 2 * Typ 2 * Typ 2 *

Genomgångssida inåt till höger eller
inåt till vänster kan väljas.

Valbar genomgångssida inåt åt höger eller 
inåt åt vänster.

Elektrisk utrustning Styrning i externt kopplingsskåp
H = 283/B = 168/D = 115 (mm).

Styrning i externt kopplingsskåp
H = 283/B = 168/D = 115 (mm).

Två styrningar i externt kopplingsskåp
H = 283/B = 168/D = 115 (mm). Styrningen är inbyggd i stommen. Styrningen är inbyggd i stommen.

 Strömförsörjning 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.

Båda riktningar fria vid strömavbrott. Båda riktningar fria vid strömavbrott. Båda riktningar fria vid strömavbrott. Strömlöst beteende är valbart.  
Standardinställning: Fritt vridbar.

Strömlöst beteende är valbart.  
Standardinställning: Fritt vridbar.

 Energiförbrukning i vänteläge 15 VA. 15 VA. 15 VA. 15 VA. 30 VA.
Installation Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB. Sätts fast med plugg på färdigt golv FFB.

Lämplig för uppställning utomhus! Inte lämplig för uppställning utomhus! Inte lämplig för uppställning utomhus! Lämplig för uppställning utomhus! Lämplig för uppställning utomhus!

Skyddsklasser Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Stomme IP43, nätspänningsförande  
komponenter IP54.

Särskilda egenskaper Perfekt för badhus och fritidsanläggningar. Perfekt för badhus och fritidsanläggningar.

* Typ 2  Motorisk rörelse;  
servopositionsdrivning/ 
elstyrd i 2 riktningar

Alla mått i mm
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Tillval
(anläggnings- och 
aggregatberoende)

Installationsvarianter

Uppbyggnad  H
TS
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Spärrelement med glasfyllning. • •
Tre avfasade glaselement. •
Tre halvhöga glaselement. •
Ökning av spärr- och personstyrsystem till 1 380 mm • •
Elektrisk utrustning

Monteringsförberedelse med adapter eller monteringsplatta. • • • • •
Konsoler med adapter av plast eller aluminium (mot pristillägg även tillgänglig i rostfritt stål). • • • • •
Mynt och myntmottagare. • •
Tryckknapp i rörkonsolen av rostfritt stål för manuell individuell frigivning. • • • • •
Manöverenheter och ramar eller utanpåliggande kåpor. • • • • •
Extra kretskort för utökning av befintliga in- och utgångar. • • • • •
Stjärnfördelare (anslutning av max. fyra OPL möjlig). • • •
Installation

Med justerbara bärarplattor X = 80 – 180 mm för rågolv. • • •
Med ingjutna spännelement. • • •

Ledelement

Pelare

med plugg  bärarplatta  spännelement

med plugg  bärarplatta  spännelement
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Uppställningsritningar

exempelvis för HTS-E03 med tillval  
”tre avfasade glaselement“

exempelvis för HTS-L01 med svängdörr

exempelvis för HTS-E03
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