automatizace - projekce - konstrukce - systémy

Závora ELKA
ES 25 -120

PRINCIP

POPIS

Závora pro řízení přístupu a automatickou
obsluhu parkoviště vozidel, hlavně ve
spojení s karetní čtečkou resp. stojanem
na parkovací lístky

Sloupek s krytem z hliníku
- místo pro příslušenství
- zamykatelný panel pro údržbu
- snímatelná stříška
- servisní přípojka 230V

OVLÁDÁNÍ
o

čtečka karet

o

stojan na parkovací lístky

o

ovládací panel

Břevno závory
Robustní uzavřený hliníkový profil
v bílé barvě s červenými reflexními
pásky a gumovou manžetou na spodní
straně profilu.

o

dálkové řízení

Sloupek závory

o

fotobuňky

o

indukční smyčka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

• levý
• pravý
Pohonný hřídel závory je uložen ve
dvou kuličkových ložiscích.

Vypalovaný lak

FUNKCE

Kryt:

Doba zvednutí resp. sklopení závory

RAL 9010 (bílá)

Stříška: RAL 5013 (modrá)
Jiné provedení na požádání

Vysvětlivky:
o volitelný doplněk (za příplatek)
alternativa (v ceně)

•
•
•
•
•
•

ES 25 do 2,5 m
ES 30 do 3 m
ES 40 do 4 m
ES 50 do 5 m
ES 80 do 8 m
Koloss 120 do 12m

0,6 sec.
1,4 sec.
2,3sec.
3,2 sec.
8sec
12sec.

Mechanika
Tlumení doběhu závory je zajištěno
prostřednictvím sinusového
klikového mechanismu pohonu
závory.
Bezpečnost
Zastavení nebo zpětný chod závory
při střetu s překážkou je zajištěno
snímáním proudu motoru pohonu.
Funkce při výpadku proudu
Je nutno odemknout a otevřít panel
pro údržbu a následně ručně
zdvihnout závoru.
Činnost v případě nehody nebo
užití síly
Závoru odmontovat od pohonu ve
sloupku

ELEKTRICKÁ VÝBAVA
Napájení: 230V / 50Hz
Příkon: ES 25-50
ES 60-120

260W
370W

Mikroprocesorem řízené ovládání
Elektronické hlídání času
2 síťové zásuvky pro detektory
indukčních smyček.
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Pro napájení externích zařízení jsou
k dispozici zdroje 12VDC/0,4A a
24VDC/0,4A

MONTÁŽ

VOLITELNÉ DOPLŇKY

LOŽISKA A MECHANIKA
ZÁVORY

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Sloupek pro:
− 1 nebo 2 fotobuňky
− čtečku karet
− zámkový kontakt
Sloupek s nastavitelnou stříškou
pro:
− osobní auta
− dodávkové vozy
− kamiony
sklopná podpěra závory
pevná podpěra závory
zalamovací závora pro nízké
stropy
signalizační kontakt:
VYRAŽENÉ BŘEVNO
ZÁVORY
nouzové otevření (při požáru)
řídící panel pro obsluhu
dálkové ovládání
zámkový vypínač
zámkové tlačítko
mincovní jednotka pro ovládání
závory

Upevnění na hotovou podlahu (FFL)

POHLED NA SLOUPEK SE
ZÁVOROU

Vysvětlivky:
o volitelný doplněk (za
příplatek)
alternativa (v ceně)
Upozornění:
Alternativní funkce nebo díly je nutno
specifikovat již při objednávce.
Hmotnost: 50/100 kg

NÁRYS

PŮDORYS
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