C275A
Popis
 Nerezový nebo ocelový výsuvný sloup o průměru
275 mm, tloušťka stěny 4 mm nebo 12,5mm. Vysoce
svítivé LED na obvodu v horní části. Výška zdvihu
500, 700 nebo 800 mm.
 Masivní základový vnější sloup k zabetonování v žárově zinkovaném provedení (485x935 mm ) s otvory
pro kabely a odtok vody.
 Kompaktní hydraulický pohon zajišťující zdvih a zasunutí výsuvného válce s robustním vedením.
 Reflexní pruh v horní části výsuvného válce pro dobrou viditelnost i v nočních hodinách.
 Magnetické koncové spínače pro vysunutí i zasunutí
válce.
 Nouzové odblokování pomocí speciálního mechanismu a uvolňovacího klíče.
 Řídící jednotka vhodná pro 1 nebo 4 výsuvné sloupy.

Technická specifikace
C275A FE

C275A FE

C275A INOX

C275A INOX

Materiál:

FE 360

FE 510

nerez 304

nerez 304

Průměr sloupu

275 mm

275 mm

275 mm

275 mm

Výška zdvihu (mm)

800/700/500

800/700/500

800/700/500

800/700/500

Tloušťka stěny

4 mm

12,5 mm

4 mm

12 mm

Doba otevření /zavření (sec)

5,2 / 4

5,2 / 4

5,2 /4

7,2-5,2

Odolnost proti nárazu

30 000 J

50 000 J

30 000 J

50 000 J

Pracovní teplota (s topením)

-20oC až +80oC

-20oC až +80oC

-20oC až +80oC

-20oC až +80oC

Váha

117/104/87 kg

170 /160/123 kg

125/108/93

180/170/133 kg

Počet cyklů

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Odolnost proti prolomení

258 000 J

482 000 J

250 000 J

482 000 J

Rozměry

Volitelné příslušenství
 Bezpečnostní dotyková horní příruba reagující na

Homologace dle

zatížení min. 3 kg.
 Vytápění pro instalaci v nízkých venkovních teplo-

Citlivá hlava nad 3kg

tách.
 Elektromagnetický ventil pro možnost automatické-

Výstražné LED

ho zasunutí sloupu při výpadku napájení..

Reflexní pruh

 Zvuková signalizace pohybu.
 Indukční detektory.

Žárově zinkovaný a

 Regulační semafory (červená / zelená).
 Speciální bezpečnostní zámek pro nouzové odblokování.

Žárově zinkovaný
korpus

Kabelový vývod

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.

