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Słupek parkingowy
hydrauliczny automatyczny
FADINI TALOS 9481HL
275/800
Dostępność

Czas wysyłki

4 do 8 tygodni

Numer katalogowy

9481HL

Kod producenta

TALOS 9481 HRC

Producent

FADINI

Opis produktu
Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI TALOS 9481HL
275/800
Zapora parkingowa automatyczna o wysokości cylindra 800 mm i średnicy 275 mm. Magnetyczne wyłączniki
krańcowe - dla otwarcia oraz zamknięcia. Sygnalizacja LED. Wersja wzmocniona HRC - kolumny wpuszczone w
podłoże na 40cm głębokości
Słupek chowany w ziemię, uruchamiany przez siłownik hydrauliczny, z wbudowaną centralą hydrauliczną. Zasilanie 230V, 10m
przewodów elektrycznych w komplecie. Kolumna słupka zabezpieczona przed korozją metodą kataforezy i pomalowana
proszkowo. Obudowa do zabetonowania w ziemi ze stali cynkowanej ogniowo. Obudowa centrali hydraulicznej jest cynkowana
elektrolitycznie. Kołnierz słupka wykonany z aluminium, uszczelka gumowa przy pokrywie kolumny. Cylinder słupka
cynkowany ogniowo, kontener cynkowany elektrolitycznie. W komplecie nalepka odblaskowa z homologacją, światło
ostrzegawcze LED oraz specjalny klucz do odblokowania kolumny i opuszczenia jej ręcznie.
Blokada FADINI TALOS zbudowana jest z cylindrycznego, stalowego słupka, podnoszącego się z zabudowanej w podłożu
cynkowanej obudowy. Zastosowanie do napędu siłownika hydraulicznego powoduje, że może on pracować w niemal każdych
warunkach pogodowych charakteryzujących się przy tym wysoką niezawodnością oraz nienaganną kulturą pracy.
Przy projektowaniu nowego słupka hydraulicznego TALOS skupiliśmy się przede wszystkim na pragmatycznym podejściu do
kwestii użytkowania. Dzięki kompaktowej budowie oraz nowatorskim rozwiązaniom technicznym, czas (jak również i koszty)
niezbędny do zamontowania słupka oraz jego wymiany, został skrócony o połowę w porównaniu ze standardowymi
rozwiązaniami.

Średnica słupka
Grubość słupka
Wysokość słupka
Materiał (wykonanie)
Wykończenie
Podstawa fundamentowa
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275mm
4mm
500/600/700/800mm
S355J stal
pokrycie poliestrowe RAL7016
cynkowana ogniowo

Temperatura pracy
Typ oleju
Zasilanie
Moc
Natężenie
Stopień ochrony pompy
Typ użytkowania
Odporność na uderzenie
Odporność na wyłamanie
Maksymalne obciążenie statyczne

-20°C do +80°C
FADINI kod 708L
230V AC 50Hz
1100W
1,8A
IP67
bardzo intensywne
90 000J
550 000J
20 000kg

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe
umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do
zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i
urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl
Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl
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