MAGNETIC ACCESS bomanlæg

MAGNETIC ACCESS

Produktblad

Fleksibilitet og sikkerhed
MAGNETIC ACCESS bomanlæg øger sikkerhedsniveauet

Det høje drejningsmoment gør MAGNETIC ACCESS bomme

og letter styringen af trafikken ved parkeringspladser, og

meget hårdført, selv under ekstreme vejrforhold.

-kælder, vejafgift- og toldområder, privatboligområder,
campingpladser, byggemarkeder, lystbådehavne, erhverv og
industri.

MGC PRO barriere kontroller og integreret 2-kanals loop
detektormodul.

Access-serien er udstyret med det innovative MHTMTM-drev,
som har en lang levetid ved en energibesparende drift og lav
vedligeholdelsesbehov. Derved muliggøres en miljøvenlig
anvendelse.
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Leveres som komplet bomanlægs-system, inkl. bomarm,

Lang levetid - op til 10 millioner operationer
Spærrebredde fra 3 m - 10 m
Åbne,- lukketid 1.3 - 8 sekunder
Godkendt til persontraffik
Let tilgængelig betjeningspanel
Opfylder alle europæiske krav

Det markante design gør systemet nemt genkendeligt og
Access-Serien har fået tildelt to design priser. Der er et stort
udvalg af tilbehør tilgængeligt.

⟐
⟐
⟐
⟐
⟐
⟐

Konfigurerbare farvekombinationer
Netværksforbindelse
2-delt bomarm
Parallel operation
Mulighed for sikkerhed med fotoceller
Mulighed for sikkerhed med vejsløjfer
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MOOSDORF MAGNETIC ACCESS bomanlæg

Tekniske specifikationer
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER

MATERIALE

Boom længde 3 m - 10 m

Pulverlakeret rustfrit stål

ÅBNINGS/LUKKETID

SIKKERHEDSKLASSE

1,3 - 8,0 sekunder

IP 54

STRØMFORBRUG

TEMPERATUROMRÅDE

17 W - 95 W

-30 - +55 oC

DIMENSIONER

STANDARDFARVER

315 x 360 x 915 mm
315 x 360 x 1115 mm
315 x 360 x 1169 mm
435 x 360 x 1169 mm

VÆGT

ORANGE
RAL 2000

GRÅ ALUMINIUM
lignende RAL 9007

ALUMINIUM
lignende RAL 9006

40 kg - 112 kg

Eksempel på ACCESS bomsystem med 3,5 m bomlængde:

Eksempel på ACCESS bomsystem med 10 m bomlængde:
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