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Konstrukcja: Kompaktowych rozmiarów słupek typu bollard ze zintegrowanym agregatem 
hydraulicznym i oddzielnym urządzeniem sterującym obsługującym 
maksymalnie pięć urządzeń.

Siła uderzenia: 667 kJ (7,5 t przy 48 km/h)
Certyfikacja zgodna z PAS 68:2013 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0
oraz IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/48/90:0.4

Średnica: 355 mm, 16 mm grubości ściany z przykręconą pokrywą wierzchniąElement blokujący:

1 000 mm ponad poziomem wykończonego podłożaWysokość blokady: 
Działanie w czasie 
awarii zasilania:

W czasie awarii zasilania bollard pozostaje podniesiony, a opuścić go 
można manualnie.
Akumulator i baterie ładowalne na potrzeby jednego ruchu podnoszącego 
(RO1) przy naładowanym akumulatorze (opcja)

Czas pracy: Podnoszenie: ok. 5-6 sek., opuszczanie: ok. 3-4 sek.
Praca szybka w sytuacji nagłej (EFO) - podnoszenie: ok. 2-3 sek.
(z wykorzystaniem opcjonalnego akumulatora)

100 kN zgodnie z SLW60 – DIN 1072

1,4 kW mocy znamionowej, 400 V AC, trójfazowy, 50 Hz

Nośność:

Napęd:

Ciecz hydrauliczna: Olej mineralny HLP 22 lub biodegradowalny olej Plantohyd 22 S,
nieszkodliwy dla wody

Urządzenie sterujące: Sterownik PLC w kasecie sterowniczej do montażu na ścianie wewnątrz 
budynku, napięcie sterujące 24 V, maks. odległość bollarda od urządzenia 
sterującego: 50 m

400 V (3 Ph + N + PE), 50 Hz Napięcie zasilania:

Oświetlenie (opcja): Oświetlenie w części górnej, w kształcie spodka, LED-owe, czerwone, białe 
lub żółte
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Zestyk kontaktronowy nakładki
Odporność 
na manipulację (opcja):

Kaseta sterownicza: Konfiguracja urządzenia sterującego - Standard/Plus:

Wys. x szer. x gł. = 400 x 400 x 200 mm, IP 66 (instalacja pojedyncza)
Wys. x szer. x gł. = 600 x 400 x 200 mm, IP 66 (instalacja podwójna 
i potrójna)
Wys. x szer. x gł. = 600 x 600 x 200 mm, IP 66 (instalacja czterech i pięciu 
urządzeń)
Konfiguracja urządzenia sterującego - Vario:

Wys. x szer. x gł. = 600 x 400 x 200 mm, IP 66 (instalacja pojedyncza 
i podwójna)
Wys. x szer. x gł. = 600 x 600 x 200 mm, IP 66 (instalacja trzech do pięciu 
urządzeń)

Konfiguracja urządzenia sterującego - Vario RO1:

Wys. x szer. x gł. = 800 x 400 x 300 mm, IP 66 (instalacja pojedyncza 
i podwójna)
Wys. x szer. x gł. = 800 x 600 x 200 mm, IP 66 (instalacja trzech do pięciu 
urządzeń)

Szafa sterownicza
(opcja):

Skrzynka sterownicza zainstalowana w zewnętrznej szafie sterowniczej, 
z pokrywą przeciwdeszczową, higrostatem, termostatem, ogrzewaniem 
i powłoką ochronną
Wys. x szer. x gł. = 1 000 x 800 x 400 mm + 200 mm gniazdko
(dla konfiguracji urządzenia sterującego Vario)

Wys. x szer. x gł. = 1 200 x 1 200 x 400 mm + 200 mm gniazdko
(dla konfiguracji urządzenia sterującego Vario RO1)

Ok. 870 kg, w tym obudowa metalowaWaga:

Kolory standardowe: RAL 6005, 7016, 7030, 7035 lub 9010Element blokujący
Pokrywa wierzchnia bollarda
Nakładka
Obudowa metalowa
Stelaż obudowy metalowej 
Stelaż montażowy

wykończenie galwaniczne
wykończenie galwaniczne
wykończenie galwaniczne
wykończenie galwaniczne
wykończenie galwaniczne

Kolory opcjonalne: Element blokujący
Pokrywa wierzchnia bollarda
Nakładka

inne kolory z palety RAL
w kolorze RAL elementu blokującego
w kolorze RAL elementu blokującego

Wykończenie opcjonalne: Element blokujący z obudową i pokrywą wierzchnią ze stali nierdzewnej
Zakres temperatur: -20°C – 65°C 

Opcjonalnie: ogrzewanie dla temperatur do -30°C




