Automatisch inzinkbare palen FAAC
J200HA

Minder intensief gebruik
Eenvoudig onderhoud
Geluidsloze beweging
Voor iedere situatie een
oplossing
De inzinkbare paal J200HA uitermate geschikt voor
het reguleren van particuliere verkeerstromen. De
unieke hydraulische aandrijftechniek kent een
bijzonder laag energieverbruik voor het openen en
sluiten van een paal met een hoogte van 60 cm. De
aandrijftechniek is bovenin de fundatie aangebracht
welke compleet verwijderbaar is in geval van
service en onderhoud. Deze fraaie hydraulischepaal
is bijzonder geschikt voor het regelen van
wegverkeer in bijvoorbeeld woongebieden.

Uitbreidingen
Slimme uitbreidingen perfectioneren de werking
van de paal voor uw terrein. Van detectielussen,
muntautomaten, stoplichten en voertuigherkenning
tot afstandsbedieningen en zwaai- en
signaleringslichten: werkelijk iedere techniek is voor
ons bekend terrein. Neem daarom gerust contact
met ons op voor een advies op maat.

Toepassingen
Particulieren - woonwijken - kantoorpanden sportparken - recreatie
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Automatisch inzinkbare palen FAAC
J200HA
Technische eigenschappen
Type J200HA-600
Voeding

230 Vac

Vermogen

230 W

Hoogte

600 mm

Diameter cilinder

200 mm

Materiaal

Staal, RAL7021 (5 mm dikte)

Bovenkant cilinderkop

Aliminium RAL9006

Stijgingstijd

Ca. 7 sec.

Dalingstijd (snel of standaard)

Ca. 7 sec.

Beschermingsgraad

IP56

Afmeting

400x500x800 mm

Veilig en compleet

Opties

De J200HA is een automatische verzinkbare

RVS Behuizing of RAL naar keuze

verkeerscontrolepaal die aanbevolen wordt bij minder

Verwarmingelement

frequent gebruikte doorgangen. De installatie wordt

Voorzien van LED waarschuwingsverlichting

standaard voorzien van veiligheidslussen welke een

(Boven- en zijkant)

stijgende beweging voorkomen bij bezetting middels

Akoestisch signaal tijdens beweging

bijvoorbeeld een voertuig. De paal is standaard

Verkeerslichten

voorzien van een ontgrendelmechanisme welke

Vaste palen met identieke uitstraling als J275HA

handbediening in noodsituatie mogelijk maakt.
Tevens is het drukventiel te programmeren dat bij

Ontzorgen

eventuele spanningsuitval de paal automatisch de

Uiteraard kan Elreka uw partner zijn in het

doorgang zal vrijmaken om zo eventuele

voorzien van:

dienstverleningen toegang te verlenen.
Fundaties

Standaard uitvoering

Ontstraten en herstraten

Stalen behuizing, Fe 360

Bekabeling ten behoeven van de elektra

Handmatig te openen bij spannings uitval

componenten

Kleurstelling: RAL9006 (aluminiumgrijs) en

Sturingen, bedieningen e.d.

RAL7021 (donkergrijs)

Elreka is aangesloten bij de N.H.I. en is ISO en VCA gecertificeerd.
Deze PDF is automatisch gegenereerd via Elreka.nl, wijzigingen
voorbehouden.
Deze PDF is digitaal gegenereerd op: 22/09/2021

