
Nowoczesny system 
elektromechanicznych  s³upków 

parkingowych.
 
- silnik na napiêcie 24V gwarantuje du¿¹ 
  intensywnoœæ,

- cicha praca,

- szybkie wysuwanie i opuszczanie ze 
  zwolnieniem w fazie otwierania i zamykania,

- standardowa wysokoœæ 500 i 800mm nad 
  powierzchni¹ ziemi,

-  dostêpne inne wysokoœci na zamówienie,

- porêczna skrzynka monta¿owa u³atwiaj¹ca 
  transport i instalacjê, 

- wspó³pracuje z systemem baterii 
  akumulatorowych,

- wystêpuje w standardowym czarnym 
  kolorze,

- mo¿liwoœæ zmiany koloru czêœci górnej 
  s³upka lub ca³ego s³upka,

- malowany w systemie kataforezy - gwarancja 
  wiêkszej odpornoœci na korozjê i zarysowania

- wystêpuje w wersji ze stali nierdzewnej,

- wystêpuje w wersji rêcznej,
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S£UPKI PARKINGOWE

PARAMETRY I PRZYK£ADOWE FUNKCJE

- przy braku napiêcia mo¿liwoœæ zasilania z baterii 
  akumulatorowych (oko³o 4 godziny)

- czujnik amperometryczny do wykrywania 
  przeszkody i odwrócenia ruchu blokady w fazie 
  otwierania.

- mo¿liwoœæ sterowania za pomoc¹ pilota,

- mo¿liwoœæ pod³¹czenia pêtli magnetycznej,

- regulacja czasu automatycznego podnoszenia,

- mo¿liwoœæ regulacji prêdkoœci,

- 1 centrala obs³uguje maksymalnie 4 s³upki,

- sterowanie pojedynczym s³upkiem lub grup¹ 
  s³upków jednoczeœnie,

- w górnej czêœci s³upka znajduje siê 12 diod o 
  sekwencyjnym dia³aniu oraz opaska odblaskowa,
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WYMIARY S£UPKA

PRZEKRÓJ POD£O¯A 

cement 

piasek 
drobno 

ziarnisty 

Ÿwirek

Otwór 800x800x1000 mm z pod o em drenuj ym.³ ¿ ¹c

MODEL                                                VIGILANT 500

Zasilanie 230 V AC ± 10% 50 Hz
Zasilanie silnika 24 V DC
Moc silnika 90 W
Pobór silnika (24 Vdc) 6 A
U¿ytkowanie U¿ytkowanie intensywne
Stopieñ bezpieczeñstwa IP 68
Temperatura robocza -20°C/+70°C
Smarowanie Smar trwa³y
Wymiary cylindra Œrednica 200 x 500 mm  gruboœæ 8 mm
Œrednica skrzyni fundamentowej Œrednica 330 x 954 mm
Wytrzyma³oœæ na uderzenie 11.000 J (bez odkszta³ceñ trwa³ych)
Wytrzyma³oœæ na zerwanie 180.000 J
Czas podnoszenia 4”
Czas opuszczania 2,5”
Ciê¿ar 75 kg
Wykoñczenie Czarna kataforeza

DANE TECHNICZNE

Dystrybutor:
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