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Avax MC5 Çitli Otopark Bariyer Sistemi

AVAX MC5 Çitli Otopark Bariyer Sistemi, 5 metre kol uzunluğuna sahip olup dış mekanlarda sorunsuz olarak kullanılabilmesi için
Aluminyum alaşımlı gövdesi IP65 Elektrostatik sıkıştırma toz boya ile kaplanmıştır. Otopark bariyer kolunun altından yaya,
bisikletli, sokak hayvanları ve bunun gibi unsurların kolayca geçmesini engellemek için çitlerler bölünmüştür.
5 metre olan kol uzunluğu istenilen ebatlarda küçültülebilmektedir. Üzerindeki LED göstergeler ile geçişin yasak olduğu yada
geçişin mümkün olduğu kolayca anlaşılabilmektedir. Ayriyetten tepesine eklenmiş olan flaşör lamba kolun hareket etmesi ile
birlikte yanarak geçiş yapanları olası iş kazalarına karşı uyarır.
Kablosuz butonu ile açıp kapatmak mümkün olduğu gibi istenirse uzaktan kumanda, otopark HGS / OGS antenleri ve geçiş
kontrol cihazları ilede entegre edilip kombine çalışabilir.

Bariyer Set İçeriği
1 Adet

1 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Adet

1 Adet

Bariyer Gövdesi

Çitli Kol

Flaşör Lamba

Emniyet Fotoseli

Kablosuz Buton

Uzaktan Kumanda

Parlak kırmızı
renkli ve LED li
bariyer ana
gövdesi

5 Metre uzunluğunda , reflektörlü Çitli bariyer
kolu

Bariyer hareket
halindeyken
çevreyi uyaran
lamba

Kol altındaki
cisimleri algılar ve
bariyerin kapanmasını durdurur

Bariyeri açma,
kapatma ve
durdurmak için
wireless buton

1.sınıf malzemeden imal 50 metre
menzilli uzaktan
kumanda
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Dikkat Çeken Özellikler

Kol üzerinde bulunan çitler yaya
veya hayvanların kontrolsüz
geçişlerini
engelemek
için
dizayn edilmiştir. Normal kollara
göre daha güvenli bir çözümdür.

Bariyer
üzerinde
bulunan
fotoseller sayesinde bariyer kolu
altında fotoseli kesen bir nesne
olduğu zaman kol aşağıya
inmeyecek
ve
zarar
vermeyecektir.

Mühendislik harikası dişli ve
motor mekanizması eşsiz bir
uyum içerisinde çalışmakta olup,
5 Milyon kez açılıp kapanma
hareketi
test
edilerek
onaylanmıştır.

OGS / HGS sistemleri ile tam
entegrasyonlu
çalışır.
Hızlı
tepkime
süresi
sayesinde
bekleme veya sıra olmadan hızlı
geçişlere izin veren profesyonel
bir bariyerdir.

Damar izi , yüz tanıma , parmak
izi okuma ve kart okuyucularla
birlikte
kombin
olarakda
kullanılabilir.
Böylece
geçiş
güvenliği maksimuma çıkar.

Dahili kumanda alıcısına 29 adet
uzaktan kumanda tanıtılabilir.
Metal gövdeli kumandalar 50
metre mesafeye kadar bariyeri
kontrol edebilmektedir.

Kablosuz buton kontrol ünitesi
sayesinde bariyer ile güvenlik
kulübesi arasına kablo çekmeye
gerek kalmadan kullanım imkanı
sağlar.

İsteğe bağlı harici kumanda
alıcısı takılarak 250 adet daha
ilave uzaktan kumanda ile
kontrol sağlanabilir. İstenildiği
kadar harici alıcıda sisteme
eklenebilir.
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Teknik Özellikler

Bariyer Motoru:

Güçlü 220V motorlu enerji tasarrufu konseptine sahiptir ve yüksek hızlı açılma elde etmek için
tescilli kuvvet dönüş oranı teknolojisiyle mümkün olan en düşük dönüş hızını kullanır.

Bariyer Kasası:

Alüminyum alaşımlı gövde, IP65 koruma sınıfı, ile elektronik toz boya sıkıştırma teknolojisi ile
üretilmiştir. Giriş yönündeki ledler aydınlatma ve bilgilendirme amaçlı kullanılır.

Çalışma Performansı:

Kontrolör tarafından elektronik dönüş hızı kontrolü sayesinde hassas bariyer kol hareketi
sağlanmış olup hızlı, sessiz ve muntazam şekilde çalışır

Güçlü Mekanik Yapısı:

%100 görev döngüsüne kadar yoğun kullanım için geliştirilmiş mekanik yapıya sahiptir olup
İki kat boya ile korunan, alüminyum alaşımlı profilden yapılmış parçaları vardır.

Giriş Gücü:

220AC/AC110 50/60HZ

Güçlü Yay Yapısı:

Yeni tasarım yay, istikrarlı bir şekilde mükemmel bir açma ve kapama sağlamak için tüm kör
nokta alanlarını ortadan kaldırır. Yay basıncı manuel ayarlanabilir.

Motor Sıcaklığı:

-40 derece +80 derece

Maksimum Güç:

120W

Koruma Sınıfı:

IP65

Giriş Arayüzü:

+12V sinyal ya da 100MS atım sinyali genişliği

Çalışma Süresi:

5 milyon devir

Uzaktan Kontrol Mesafesi:

≤50M

Bariler Kolu:

Alüminyum alaşımlı profil

Görev Döngüsü:

%100

Kasa Ebatları:

35 cm × 29.5 cm× 106 cm

Bariyer Ağırlığı:

50 kg.

Zeminden (yerden) Yüksekliği: 83 cm
Kol Hızı:

3s/6s

Kullanım Alanları
Fabrikalar

Havalimanları

Kamu Kurumları

Stadyumlar

Cezaevleri

Lojistik Sahalar

Polis Merkezleri

Rezidanslar

İş Merkezleri

Eğitim Kurumları

Oteller

Askeri Alanlar

Fuar Girişleri

Alışveriş Merkezleri

Toplu Taşıma İstasyonları

Etkinlik Alanları
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