J275 SA
Zajížděcí dopravní sloup
poloautomatický

Tento sloup je schopen řešit dopravu a/nebo kontrolu vjezdu na
parkoviště v místech, kde není možné přivést elektrickou energii
(ve starých částech měst). Díky použitému plynovému pohonu, vyjetí
probíhá automaticky za použití uvolňovacího klíče. Zpětné zasunutí se
provádí zatlačením nohou na hlavu sloupu.
1. Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž.
2. Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče.
3. Plně volitelná konfigurace produktu.
Je dodáván již vybavený základním příslušenstvím.
4. Drží zamčený ve vyjeté poloze.
5. Velmi jednoduchá údržba.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
pohyb
výška zdvihu
průměr válce
materiál sloupu (standardní verze)
povrchová úprava (standardní verze)
materiál sloupu (nerezová verze)
materiál vrchní části sloupu
vyjetí
zajetí
výška reflexního pásku
odolnost proti nárazu
odolnost proti zničení
celková hmotnost
rozměry stavebního otvoru
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plynový pohon
600 mm
275 mm
ocel Fe 360 (síla 7 mm)
kataforézní ošetření a polyesterová prášková barva RAL 7021 metalická tmavá šeď

AISI 316 hladký povrch (síla 6 mm)
hliník RAL 9006
automatické vyjetí s plynovým pohonem po klíčovém uvolnění
zatlačením na hlavu sloupu po klíčovém uvolnění
55 mm
38 KJ (povrchově upravená ocel) / 67 KJ (nerezová ocel)
128 KJ (povrchově upravená ocel) / 207 KJ (nerezová ocel)
70 kg (sloup) a 55 kg (jáma)
560 × 560 × 950 mm

KOMERČNÍ A PRŮMYSLOVÉ AREÁLY,
PROVOZ VOZIDEL
STANDARDNÍ VERZE V BARVENÉ OCELI
výška
600 mm

provedení
barevná ocel

objednací kód
116050

DOPRAVNÍ SLOUPY

model
J275 SA 600

popis výrobku:
• sloup z povrchově upravené oceli, síla 7 mm, kataforézní povrchová úprava a barveno
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
• mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem
STANDARDNÍ VERZE S HLADKÝM POVRCHEM NEREZOVÁ OCEL AISI 316
model
J275 SA 600

výška
600 mm

provedení
nerezová ocel AISI 316, hladký povrch

objednací kód
116060

popis výrobku:
• sloup z nerezové oceli, tloušťka 6 mm, hladký povrch
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
• mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem
*) Napájení 24 Vdc a kabel (2× 1,5 mm) pro maják není součástí dodávky.

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

JP275/600 jáma pro sloup H 600
včetně rámečku
objednací kód

116100

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

kryt JC275

objednací kód

odblokovací klíč

116201

objednací kód

390084
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