Automatická silniční závora –
průmyslové provedení
EVA
Elektromotorická závora se zabudovanou
řídící mikroprocesorovou jednotkou.
Obvyklé aplikace:
parkoviště, garážové domy, vjezdy do areálů
Doba otevření: 3 ÷ 6 sec.
Délka ramene: 1 ÷ 5 m

Popis:
Elektromotorické automatické závory jsou poháněny výkonným vysokootáčkovým
elektromotorem. Motor je kompaktní celek s převodovkou a je extrémně tichý. Doba otevírání je
3-6sec. V případě výpadku napájecího napětí je možno závoru zdvihnout manuálně. Sloupek
závory je navržen tak, že ho lze po jednoduché úpravě použít jako levou i pravou závoru.
Všechny typy závor jsou určeny pro nepřetržitý intenzivní provoz, závory jsou testovány na
životnost 3,000.000zdvihů. Řízení je zajištěno mikroprocesorovou řídící jednotkou. Skříň
závory je vyrobena z ocelového plechu. Povrchová úprava skříně je provedena šopováním
zinku a následně nástřik práškovou polyesterovou barvou.
Typ EVA – je běžná závora s širokým využitím pro intenzivní provoz
Použití závory
Závory jsou použitelné jak v parkovacích systémech s intenzivním provozem dodávaných naší
firmou, tak vzhledem k vlastní logice řízení, je možné i nasazení samostatných závor
doplněných o ovládací prvky.
Volitelné příslušenství závory:
•

snímač bezdotykových karet (s bezpotenciálovým
výstupním kontaktem)

•

fotobuňka pro ochranu
osob nebo vozidla pod
ramenem závory

•

tlačítkové ovládání
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•

bezpečnostní tlaková lišta

•

výstražný maják

•

osvětlení ramene

•

kloubová mechanika

•

pevná nebo pohyblivá podpěra

•

externí vstupy řídící jednotky

•

kotevní sada

•

záclonky

Technická data:
EVA
3sec.
330 x 320 x 1200 mm
65 kg
230 V / AC
100 W

Rychlost zdvihu
Rozměry
Hmotnost
Napájení
Příkon
Rozsah pracovních
teplot
Max. počet zdvihů za
hodinu
Délka ramena

- 30ºC ÷ +60ºC
1000
2,5 ÷ 5 m
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