GİRİŞ ÇIKIŞ KONTROLÜNÜ
KOLAYCA YAPIN...
TEK TUŞ İLE VEYA KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ İLE

ARAÇ GEÇİŞİNİ KONTROL EDİN
RAHAT EDİN.

Kollu bariyer
sistemleri
Kollu Bariyer Sistemleri ağırlıklı olarak trağin ve park
sistemlerinin kontrollerinde kullanılır. Estetik görünümü ve
güçlü motoru ile uluslar arası kalite ve standarda
uygundur.

BARİYER
Kamuya açık ya da özel park alanlarında, özel konut ya da site girişlerinde araç geçişinin kontrol edilmesi ihtiyacı doğuyorsa, bariyerler en
ideal çözümlerdir, üstelik araç traği yoğun olsa bile.
Bu sistemler, farklı malzemelerden yapılan gövdeler tarafından korunan motor ve kontrol ünitesinden oluşur. Paslanmaz çelik gövdeler,
denize yakın yerlerde ve yoğun kullanım gerektiren uygulamalarda doğan kritik koşullar için tercih edilmektedir. Özellikle yoğun trakte,
özel ya da kamuya açık park yerlerinde araç geçişlerinin hızla gerçekleştirilmesini sağlayacak performans ve güvenlikteki motorlar,
220 V AC ve 24 V DC voltajlarda çalışabilmektedir.
Otomatik bariyer modelinin seçimi giriş genişliğine ve kullanım tipine göre gerçekleştirilir.
Sitelerdeki ya da özel, kamuya açık veya konutlara ait
otoparklardaki girişleri kontrol mü etmek istiyorsunuz?
Bariyerin hızlı açılması gereken dar girişlerden, 8 m.’ye kadar
olan girişlere, her türlü giriş için çözüm mevcuttur. Kolun
uzunluğuna, koruma kabininin bitimine ya da motor gövdesine
göre farklılık gösteren bağımsız kontrol ünitesi ile, her ihtiyacı
karşılamak mümkündür.
Herhangi bir kesintide motor içine yerleştirilmiş ek bataryalarla sistemin aynı şekilde çalışması sağlanmaktadır. Bu sistemlerin kurulumu
ya da bakımı için özel bir yetkinliğe ihtiyaç yoktur. Bu sistemler, işlevselliğinin devamı için gerekli aksesuarlarla donatılmıştır.
Geniş girişleri mi kontrol etmek istiyorsunuz?

Bariyer istenirse giriş genişliğine göre farklı kol uzunlukları
ile kullanılarak geniş alanların kontrolüne imkan sağlar.
Standart olarak uzaktan kumanda sistemi, plaka okuma
sistemleri, metal kütle dedektörü, kartlı ve şieri
geçiş sistemleri, etiket okuma sistemleri ve buton ile
sistem opsiyonel olarak kontrol imkanı sağlamaktadır.
Kollu bariyer sistemleri giriş ve çıkışın kontrol edilmek
istendiği alanlarda kullanılabilir. Özellikle otopark
girişlerinde uygun maliyeti ve kolay kullanımı ile sıkça
tercih edilen sistemlerin başında gelmektedir.

?

Geniş endüstriyel girişleri ve yükleme-boşaltma alanlarını kontrol etmeye yarayacak uzun kollar mevcuttur. Daha da önemlisi
“efendi/köle” olarak adlandırılan fonksiyon sayesinde karşılıklı iki bariyerin eşlemesi (senkronizasyon) sağlanarak 6 ila 18 metre arası
genişlikte giriş sistemleri kurmak mümkündür.

MOTOR SEÇENEKLERİ

MOTOR SEÇENEKLERİ

5 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ
Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

3,815 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ
Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

615

Kit içinde kullanılan ürünler
Motor - Kontrol Ünitesi
Montaj Plakası
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 3,815 mt
Yay

6 saniye
%50
220 Watt
220 Volt
Fotosel
Flaşör
Alıcı
Kumanda

6 saniye
%50
220 Watt
220 Volt

Kit içinde kullanılan ürünler
Motor - Kontrol Ünitesi
Montaj Plakası
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 5 mt
Yay

615

Fotosel
Flaşör
Alıcı
Kumanda

AKSESUARLAR

2,815 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ
Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

620 TT

Kit içinde kullanılan ürünler
Motor - Kontrol Ünitesi
Montaj Plakası
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 2,815 mt

1,4 saniye
%100
220 Watt
220 Volt
Fotosel
Flaşör
Alıcı
Kumanda

7 MT DİKDÖRTGEN KOLLU BARİYER KİTİ
Açılma Hızı
Kullanım Sıklığı
Motor Gücü
Çalışma Gerilimi

640

Kit içinde kullanılan ürünler
Motor - Kontrol Ünitesi
Montaj Plakası
Kol Bağlantı Aparatı
Kol 7 mt
Yay

S dairesel kollar
(stickerlar dahil değil)

Sabitleme yuvası

Dikdörtgen
kollar için arka ayak

Kollar için
destek çatalı

Vandalizm önleyici valf

Antipanik ünitesi

Perde kiti sadece standart
dikdörtgen kollar için

Montaj plakası

6 saniye
%100
220 Watt
220 Volt
Fotosel
Flaşör
Alıcı
Kumanda

S 615/620 dairesel
kollar için sabitleme
yuvası

Reektif şerit kiti

Kontrol Kartı

İlave üçgen boşa alma Döner dairesel kollar için
kapama sensörü
anahtarı (10 par.paket)

Anahtarlı boşa alma
Kiliti

Çatal ayak plakası

YÜKSEK GÜVENLİK NOKTALARINDA

MÜTHİŞ KORUMA
YÜKSEK GÜVENLİK

HİDROLİK MANTAR BARİYER İLE
ÇOCUK OYUNCAĞI !

MOTOR SEÇENEKLERİ

MOTOR SEÇENEKLERİ

OTOMATİK MANTAR BARİYER

OTOMATİK MANTAR BARİYER
otomatik

otomatik

J275HA otomatik mantar bariyer günlük olarak birçok geçiş
bekleniyorsa tavsiye edilir. Yetkili bir personel veya otomatik
komutlar aracılığıyla çalıştırılabilir.

Alen J200HA Otomatik mantar bariyer özellikle yerleşim alanlarında araç
tarğinin kontrolü için uygundur, böylece estetik etkiyi de dikkate alarak akıllı
bir kontrolü garanti eder. Yetkili personel veya otomatik komutlar aracılığıyla
çalıştırılabilir.

1. Yüksek sıklıkta kullanım için garantilidir
2. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti
3. “Tam opsiyonel” ürün; ana aksesuarlarıyla birlikte donanımlı olarak
temin edilir
4. Büyük özenle malzeme seçimi
5. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)
6. Birinci nesil bariyerlerle mükemmel ölçüde değiştirilebilirlik
Ürün özellikleri:
• Paslanmaz çelik silindir, 7 mm kalınlığında kataforez işlemli ve boyalı
• Toz boyalı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
• Taç biçimli merkez i LED ile yanıp sönen lamba
• Hareket bildiren zil
• Güç kesintisi durumunda acil durum alçaltm a özelliği (devre dışı bırakılabilir)

1. Hızlı ve sessiz hareket kabiliyeti
2. Sİstenen kurulum aksesuarları seçilerek yapılandırılabilen
aerodinamik bir üründür
3. Ürünün düşük ağırlığı sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır
4. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür)

SABİT MANTAR BARİYER
sabit

SABİT MANTAR BARİYER
sabit

Alen J200 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de elektrik
bağlantıları gerektirir.Bu nedenle yerleşim alanlarındaki yaya bölgelerini
kalıcı olarak sınırılandırmada veya diğer otomatik veya yarı otomatik
bariyerlerle birlikte çoklu kurulumlar için uygndur.

Alen J275 Sabit mantar bariyer ne yer kaplayan kurulum ne de
elektrik bağlantıları gerektirir.
Bu nedenle yaya alanlarını sınırlamak için kalıcı kurulumlarda
veya diğer otomatik veya yarı otomatik bariyerlerle birlikte karışık
kurulumlar için uygundur.

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemleri
3. Diğer geri çekilebilir bariyerlerle karma kurulumlarda
estetik tutarlılığın gözetilmesis
4. Ürünün ağırlığı sayesinde nakliyesi, saklanması ve kurulması kolaydır

1. Güç kaynağı ve kablolama gerektirmez
2. Basit kurulum ve sınırlı kazı işlemleri
3. Diğer otomatik bariyerlerle karma kurulumlarda estetik tutarlılık
gözetilir.
Ürün özellikleri:
• Kataforez işlemli ve boyalı 4 mm kalınlığında paslanmaz çe lik silindir
• Toz boyalı koyu gri metalize edilmiş RAL 7021
• Taç biçimli merkez i LED ile yanıp sönen lamba

AKSESUARLAR

Kontrol Kartı

Oyuk

Bariyer Sabitleme
Çerçevesi

Oyuk Isıtıcısı

Oyuk Kapağı

Boşa Alma Anahtarı

