
Technologie  
CAME CONNECT 

xvia

GEMOTORISEERDE 
DRIEPOOTTOURNIQUETS.



• Uitgevoerd in rvs en ideaal voor  
toepassing bij treinstations, metrostations, 
sportcomplexen en overal waar in- en 
uitgaand voetgangersverkeer moet worden 
geoptimaliseerd.  
    

• Kan overal geïnstalleerd worden,  
ook op zeer drukke plaatsen,  
zoals stadions, trein- en metrostations, 
kantoren en sportcentra.

• Omdat hij bestuurd wordt door  
een ingebouwde printplaat, is hij perfect 
compatibel met alle geavanceerde 
toegangscontrolesystemen.

De voordelen
van came xvia
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De gemotoriseerde oplossing, ook met transponder,  
voor voetgangersdoorgangen in drukke gebieden. 
XVIA is veel meer dan zomaar een driepoottourniquet! 
Het is een nieuwe manier van toegangsbeheer en -controle, 
geïntegreerd in een geavanceerd draaikruis met een stijlvol  
en eigentijds design, dat verbonden kan worden met de nieuwe  
technologie van CAME CONNECT. Dankzij een cloud-platform 
maakt CAME de producten online beschikbaar en kunnen  
ze met mobiele apparatuur, zoals smartphones en tablets, 
beheerd en bestuurd worden.
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Modulair geleidehek 
voor het beheer  
van doorgangen

2  
Externe constructie 
van roestvrij  
staal AISI 304  
beveiligd  
met sleutelslot 
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Driepoot van roestvrij 
staal AISI 304  
met armvalfunctie  
en automatische 
terugstelling  
(uitvoering PSXV02)

4

Gemotoriseerd 
elektromechanisch
mechanisme binnenin 
met voorrotatie voor 
eenvoudige doorgang



TOPKWALITEITEN
• Externe constructie met een modern en strak design,    

uitgevoerd in AISI 304 rvs met toegang tot de onderdelen 
binnenin via de verwijderbare kap bovenop, die beveiligd 
is met twee sloten. 

• Gemotoriseerd elektromechanisch mechanisme binnenin 
met regelbare draaisnelheid en -koppel. De tourniquet 
beschikt bovendien over een voorrotatiefunctie:  
zodra het toegangsticket is goedgekeurd, begint  
de beweging al en kan de gebruiker doorlopen. 

• De uitvoering 001PSXV02 heeft een armvalfunctie  
om direct de doorgang vrij te maken in geval van nood. 
       
     

MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY    
EN TRANSPONDERLEZER
De tourniquet wordt standaard geleverd met  
een multifunctioneel display aan beide zijden en er kan 
een antenne gemonteerd worden voor magneetkaarten 
(optioneel), zowel in de uitvoering Manchester 125 KHz  
als MiFare 13,56 MHz. XVIA heeft bovendien een display 
met indicatieleds, standaard geïnstalleerd aan beide  
zijden van de tourniquet.

VRIJ

De tourniquet draait vrij: de motor helpt de beweging die de gebruiker start middels duwkracht  
op de arm van de driepoot, die vervolgens correct wordt teruggeplaatst. De tourniquet verwerkt  
in elk geval een signaal dat de doorgang heeft plaatsgevonden.

GEBLOKKEERD

De rotatie is geblokkeerd en de leesfunctie van de toegangsbewijzen gedeactiveerd.

GECONTROLEERD

Er wordt toegang verleend middels een instructie (bijv. activering van het toegangsbewijs).

IN- EN UITGANGSBESTURING

De tourniquet is geactiveerd voor doorgang; de driepoot sluit automatisch na het passeren  
of keert terug in de oorspronkelijke positie na een vooraf ingestelde tijd indien niemand passeert.

NOODBEDIENING

Deze heeft voorrang op alle bedieningen, inclusief de vergrendeling (bijv. opening in geval van nood).  
Als de stroom uitvalt of als de noodbediening wordt geactiveerd, opent de horizontale arm  
van de driepoot automatisch, zodat er vrije doorgang is. De terugstelling van de arm en de reset  
van de werking gebeuren automatisch zodra de normale werkingsomstandigheden hersteld zijn.

ALARM

De tourniquet geeft forcering aan met een akoestisch en visueel alarm.

DE BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES



Automatiseringen voor schuifhekken

Automatische tourniquets en toegangscontrole

Uitrustingen

Automatiseringen voor industriële poorten

Automatiseringen voor garage- en sectionaalpoorten Automatische slagbomen

Automatiseringen voor rolluiken

Automatiseringen voor draaihekken

Systemen voor automatisch parkeerbeheer

Complete systemen

AUTOMATISERINGEN EN 
TOEGANGSCONTROLE VAN CAME



modellen en UITRUSTINGEN

001PSOPG01 
Geleidehek met staander 
en boog van AISI 304-staal, 
bevestigingsflens van verzinkt 
staal en flensbedekking  
van verchroomde kunststof.  
H = 1.000 mm.

001PSOPG01X
Geleidehek van AISI 304-staal  
met staander en boog, 
bevestigingsflens  
en flensbedekking.  
H = 1.000 mm.

001PSXVA5
Paar lezerkaarten  
125 Mhz voor XVIA.

001PSXVA6
Paar lezerkaarten MiFare  
13,56 Mhz voor XVIA.

001PSXV02  
Gemotoriseerde tourniquet  
met armvalsysteem.

001PSXV03  
Gemotoriseerde tourniquet.

Het complete
aanbod

BORSTELLOZE 
SLAGBOMEN

Systemen  
voor 

parkeerbeheer

BORSTELLOZE
AUTOMATISCHE 

DEUREN

DRAADLOZE 
BLUETOOTH-

SCHAKELAARS

Ontdek op came.com  
de nieuwe producten

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen 
voor woningen, industrie en omvangrijke technische 
installatieprojecten. Een compleet productaanbod:  
van automatiseringen voor hekken en garagepoorten  
tot motoren voor rolluiken en zonweringen,  
en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen  
en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid 
in dienst van uw onderneming, dankzij producten die 
ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële 
poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

AANVULLENDE PRODUCTEN

001PSTPC 
Eenrichtingsgeleidehek  
voor de doorgang van 
winkelwagens. Verkrijgbaar  
met 2, 3 of 4 bogen,  
L= 1000 / 1500 / 2000 mm,  
H= 1000 mm.

001PSTRFPA
Geleidehek met bevestiging 
aan de grond van AISI 304-staal 
en een paneel van polycarbonaat, 
6 mm dik. H = 900 mm.

001PSTRFPAN
Geleidehek met bevestiging  
aan de grond van AISI 304-staal 
zonder paneel. H = 900 mm.

001PSUS 
Geleidehek met antipaniekstang 
van AISI 304-staal. Verkrijgbaar 
met paal rechts of links. L = 900  
of 1200 mm, H = 1000 mm.

001PSTRV
Staander van verzinkt staal 
met bevestigingsflens en 
flensbedekking van verchroomde 
kunststof. H = 980 mm. 
Verkrijgbaar zonder openingen, 
met 2 openingen, met 2+2 
openingen op 90° of 180°,  
met 6 openingen, met 8 openingen.

001PSTRVX
Staander met bevestigingsflens  
en flensbedekking van  
AISI 304-staal. H = 980 mm. 
Verkrijgbaar zonder openingen, 
met 2 openingen, met 2+2 
openingen op 90° of 180°,  
met 6 openingen, met 8 openingen. 

001PSTRSFPL60875
Paneel van transparant 
polycarbonaat, dikte 6 mm.  
L = 750 mm, H = 800 mm.

001PSTRV80
Staander van AISI 304-staal.  
H = 900 mm, Ø 80 mm . 
Verkrijgbaar zonder klemmen,  
met 2 klemmen, met 2+2 klemmen  
op 90° of 180°, met 6 klemmen,  
met 8 klemmen.

001PSTRM001
Verbindingsmoffen.  
Verkrijgbaar in verchroomde 
kunststof, AISI 304-staal  
en AISI 304-staal speciaal  
voor wandbevestiging.

001PSTRT050
Horizontale buis voor 
geleidehekken van AISI 304-staal. 
Ø 40 mm, dikte 1 mm. Verkrijgbaar  
in verschillende maten: 500, 1000, 
1500, 2000 mm.
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  120 - 230 V AC

Technische specificaties
MODELLEN PSXV02 PSXV03

IP-Beschermingsgraad 44 44

Voeding (V - 50/60 Hz) 50/60 Hz) 120 - 230 AC 120 - 230 AC

Verbruik in stand-by (W) 18 18

Gewicht (kg) 45 45

Isolatieklasse | |

Max. aantal doorgangen / min* 30 30

Vermogen (W) 180 180

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

1176

164

50 Min 50 Min

816 Min 816 Min

500

766

266

82
6

180

Ø 40

95
6

Afmetingen (mm)

001PSOPGO1
001PSOPGO1X

135 830
280

Ø 50

Ø 
30

26
0

91
6

* Detecteerbaar in vrije doorgangsmodus.
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CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

Siamo una multinazionale leader nella fornitura
di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione
di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano
spazi intelligenti per il benessere delle persone.

 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → VIDEOCITOFONIA

 → SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

 → DOMOTICA

 → TERMOREGOLAZIONE

 → AUTOMAZIONI PER TENDE  
DA SOLE E TAPPARELLE 
  

 → PORTE GARAGE E PORTONI 
INDUSTRIALI

 → PORTE AUTOMATICHE 

 → TORNELLI E CONTROLLO 
ACCESSI

 → DISSUASORI E SICUREZZA 
PERIMETRALE

 → PARCHEGGI E BARRIERE 
STRADALI


