J200 HA
Zajížděcí sloup pro kontrolu dopravy
v soukromých areálech
automatický

Automatický zajížděcí dopravní sloup FAAC J200 HA je především
určený pro kontrolu dopravy v soukromých areálech, kde garantuje
chytrou kontrolu dopravy a estetické začlenění systému.
Sloup může ovládat oprávněná osoba dálkově nebo je možné
ho začlenit do automatického systému.
1. Rychlý a tichý chod.
2. Zeštíhlený produkt, který může být doplněn požadovaným
instalačním příslušenstvím.
3. Jednoduchý transport, uskladnění a instalace díky nízké hmotnosti.
4. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
pohyb
výška zdvihu
průměr válce
materiál sloupu (standardní verze)
povrchová úprava (standardní verze)
materiál sloupu (nerezová verze)
materiál vrchní části sloupu
čas vyjetí
čas zajetí
napájení hydraulické pumpy
příkon
třída krytí zajížděcího sloupu
doporučené použití
výška reflexního pásku
manuální zajetí
celková hmotnost
provozní teplota
provozní teplota s vyhříváním (rozšíření)
rozměry rámečku pro připevnění
připojovací kabel
maximální vzdálenost
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hydraulický pohon
600 mm
200 mm
ocel Fe 360 (síla 6 mm)
kataforézní ošetření a polyesterová prášková barva RAL 7021, metalická tmavá šeď
AISI 316 hladký povrch (síla 6 mm)
hliník RAL 9006
cca 5 s
cca 7 s
230 Vac +6% - 10%; 50 Hz
230 W
IP 56
použití v soukromém sektoru
25 mm
s hydraulickým uvolňovacím mechanismem
90 kg
-15 °C až +55 °C
-25 °C až +55 °C
400 × 500 × 800 mm
standardní 16+1 izolovaný kabel, min průřez 1.5 mm (není součástí dodávky)
50 m

SOUKROMÉ AREÁLY
STANDARDNÍ VERZE V BARVENÉ OCELI
výška
600 mm

provedení
barevná ocel

objednací kód
116500

DOPRAVNÍ SLOUPY

model
J200 HA 600

popis výrobku:
• sloup z povrchově upravené oceli, síla 5 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem
• samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu)

STANDARDNÍ NEREZOVÁ VERZE AISI 316 S HLADKÝM POVRCHEM
model
J200 HA 600

výška
600 mm

provedení
nerezová ocel AISI 316 hladký povrch

objednací kód
116505

popis výrobku:
• sloup z nerezové oceli, tloušťka 5 mm, hladký povrch
• hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem
• samonosná konstrukce připravená pro zabetonování, kataforézní povrchová úprava (nevyžaduje jámu)

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

řídící jednotka JE275 pro sloupy
může ovládat až 4 sloupy
objednací kód

116300

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

vyhřívání sloupu J200 HA

uvolňovací sada s tlakovým
spínačem pro sloup J200 HA

akustická signalizace pro sloup
J200 HA

sada LED osvětlení pro sloup
J200 HA

objednací kód

objednací kód

objednací kód

objednací kód

116501

116502

116503

116504
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