Technische fiche:

Slagbomen voor parkeerterreinen

Verzinkbare palen
Slagbomen
Toegangsbeheer

ELKA SLAGBOMEN VOOR PARKEERTERREINEN
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Slagboomomkadering
Motor met tandwielkast
Robuuste componenten
Beweging
Automatische opening
Links of rechts openen
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Slagboomomkadering

> De behuizing van de slagboom is van aluminium
> Gelakt in het wit (RAL 9010) met blauwe kap (RAL 5012)
> Andere kleuren zijn ook mogelijk op speciale aanvraag
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Motor met tandwielkast

> Het systeem heeft een krachtige maar zuinige 24 volt motor
> Inclusief planetaire reductiekast
> De planetaire reductiekast zorgt voor een soepele beweging
van de slagboom
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Robuuste componenten

> Volledig ontworpen voor zeer intensief gebruik (tot 100%)
> Alle componenten zijn van gegoten of gelaserd staal
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Beweging

> Soepele beweging dankzij de elektronisch gestuurde
snelheidscontrole
> De beweging van de slagboom verloopt stil en snel
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Automatische opening

> De slagboom kan voorzien worden van een optionele module
die de slagboom automatisch opent bij stroomuitval.
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Links of rechts openen

> De slagboom kan zowel links als rechts van de toegangsweg
geplaatst worden
> Dit zonder extra onderdelen of vervanging van onderdelen
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INTELLIGENTE CONTROLLER MO 24
Elektronische intelligentie zorgt voor de beste mechanica. De controller MO 24 bestaat uit een combinatie van de 2,
de Elka slagbomen beloven enkel het beste van het beste.

Standaard uitrusting
Dezelfde controller voor alle slagbomen

De slagboom automatisch opent bij
stroomuitval

Drie snelheden

Afstandsbediening via de radio

Drie detectielussen

Module TCP/IP of RS485 voor
netwerkoperaties

Elektronische controle van de
draaisnelheid, voor een perfecte loop

Eenvoudige controle configurator om de
slagboom via Windows te configureren

Eindeloopdetectie zonder contacten

Eenvoudige bediening om de slagboom
via Windows te bedienen en te bewaken

Openingshoek instelbaar in stappen van
5° startend bij 55°
Zes multifunctionele relais, potentiaalvrij
met maximum 24V / 1A
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Extra opties

P2500

P3000

P3500

P4000

P5000

Boomlengte

2500 mm

3000 mm

3500 mm

4000 mm

5000 mm

Effectieve boomlengte

2280 mm

2780 mm

3280 mm

3780 mm

4780 mm

2.8 sec / 3.8 sec /
4.5 sec

3.8 sec / 4.5 sec /
5.5 sec

Controller
Looptijd / instelbaar /
ongeveer

M024
0.9 sec / 1.3 sec /
1.8 sec

1.3 sec / 1.8 sec /
2.5 sec

1.8 sec / 2.5 sec /
3.8 sec

Gebruiksintensiteit

100%

Behuizing b/d/h

360 mm x 300 mm x 1100 mm

Aansluitstuk boom

Links / rechts bruikbaar

Selectie boom
Ronde boom

100 mm x 25 mm

100 mm x 50 mm

Optioneel, diameter 60 mm

Neen

Werkingstemperatuur

-30°C tot +70°C

Gewicht van de slagboom

57 kg

58 kg

58 kg

59 kg

60 kg

Gewicht van de boom

3.8 kg

4.5 kg

5.0 kg

5.8 kg

10.0 kg

Optie

Vereist

Vaste of hangende steunpaal
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Neen

Heb je vragen over onze toegangsoplossingen of over de diensten van Lowist?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons!
Met een persoonlijke aanpak helpen we je graag verder in ieder project.

CONTACTEER ONS
info@lowist.be
www.lowist.be

Maastrichterstraat 365
3740 Bilzen

T: +32 (0)89 41 14 08
F: +32 (0)89 41 12 61

