SLAGBOMEN

Slagbomen
‘voor een hoge verkeersfrequentie’
toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie
Slagbomen

Met slagbomen reguleert en controleert u effectief gemotoriseerd verkeer. Ze hebben een
open uitstraling en ogen gastvrij. Toch vormen ze een duidelijke barrière die niet zomaar te
passeren is.
Effectieve controle
Heeft u op uw terrein te maken met een hoge verkeersfrequentie? Of wilt u een brede doorgang afsluiten?
Dan adviseren wij onze robuuste slagbomen.

Toepassing
• truckparkings
• bedrijventerreinen
• parkeerterreinen/garages
• havens
• high security-locaties

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven
Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwerk.nl
België
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
Tel.: (015) 202 400
info@bghekwerk.be
Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
			
SB-2011

www.bghekwerk.nl
www.bghekwerk.be

Houd zorgen buiten

Slagbomen

Aluminium slagbomen met witte slagboomarm met rood reflecterende signaalstrepen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Slagboom type

250P

300P

400P

500P

600ES

800ES

Voeding
230V/AC
230V/AC
230V/AC
Stroomopname
Max. 1,4A
Max. 1,4A
Max. 1,4A
Bedrijfstemperatuur
-30 tot +70°
-30 tot +70°
-30 tot +70°
Aluminium kast
RAL9010 (wit)
RAL9010 (wit)
RAL9010 (wit)
Afmeting aluminium kast 360 x 300 x 1.100
360 x 300 x 1.100
360 x 300 x1.100
Inschakelduur motor
100%
100%
100%
Open-/sluittijd
1,3 seconden
1,8 seconden
3,8 seconden
Vangpaal
Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag
					

230V/AC
Max. 1,4A
-30 tot +70°
RAL9010 (wit)
360 x 300 x 1.100
100%
4,5 seconden
Ja, vast*
of pendelsteun

230V/AC
Max. 2,5A
-10 tot +70°
RAL9010 (wit)
400 x 450 x 1.100
100%
5,5 seconden
Ja, vast*
of pendelsteun

230V/AC
Max. 2,5A
-10 tot +70°
RAL9010 (wit)
400 x 450 x 1.100
100%
8,5 seconden
Ja, vast*
of pendelsteun

100 x 50
5.000
4.780
Links/rechts
omkeerbaar

100 x 50
6.000
5.780
Midden

138 x 60
8.000
7.780
Midden

Slagboomarm
Maatvoering
100 x 25
Lengte arm
2.500
Netto doorgang
2.280
Standaard positie
Links/rechts
		omkeerbaar

100 x 25
3.000
2.780
Links/rechts
omkeerbaar

100 x 25
4.000
3.780
Links/rechts
omkeerbaar

* netto doorgang wordt iets kleiner (- 100 mm)
maatvoering in ca. mm.

Omschrijving
Robuuste slagbomen met ronde of rechthoekige
boom, voor gebruik bij terreinen met een hoge
verkeersfrequentie. De motor zorgt voor een soepele,
snelle en stille beweging van de slagboom.
De slagbomen kunnen rechts of links van de weg
worden geplaatst zonder extra onderdelen of
aanpassing.
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Opbouw
De slagboom BT is opgebouwd uit:
• Behuizing: kast in gepoedercoat aluminium IP54.
• Slagboomarm: naar keuze voorzien van
geprofileerde arm volgens bovenstaande tabel.
• Aandrijving en besturing: 24 V BLDC motor met
planetaire reductie, microprocessor.
• Controller: voorzien van 3 geïntegreerde
lusdetectoren, met 3 snelheden, 4 x 7 segmenten
display en voorbekabelde aansluitklemmen voor
de connectie van randapparatuur.
Oppervlaktebehandeling en kleuren
• Kleur behuizing: RAL9010 (wit)
• Kleur boom: RAL9010 (wit) met rood reflecterende
signaalstrepen op de arm.
Andere RAL-kleuren console op aanvraag.

Montage
• Behuizing en vangpalen plaatsen op stalen prefab
fundering of op gestorte betonnen fundering.
Optionele toebehoren
• Rubber stootstrip.
• Bedieningscomponenten.
• Volmelding.
• Handbediening (tot maximaal 7,5 m armlengte).
• Kleefmagneet (vast vangpaal).
• Signaalverlichting LED.
Vangpaal
• Montage met voetplaat en chemische ankers.
• Op prefab of gestorte fundering.
• Hoogte vangpaal vast: ca. 1.000 mm.
• Hoogte vangpaal met kleefmagneet: ca. 650 tot
1.100 mm.
Normering
•
• Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
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