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SPEED VÄGBOM 4 M RÖD
Speed är en ekonomisk &amp; stark bom för öppningsbred 2-4meter. Speed är
anpassad för tungindustri eller andra högt trafikerade platser, där bommen ska
öppnas många gånger om dygnet. Bommen levereras som standard pulverlackerad
orange och helt komplett med klykstöd och bomrör utan ljus (runt bom...

PRODUKTINFORMATION

SPECIFIKATION

Vad som ingår:

Vad som ingår:

Bom med hus och bomrör

Bom med hus och bomrör

1 par Fotoceller, sändare och mottagare

1 par Fotoceller, sändare och mottagare

1st Radiomottagare för handsändare

1st Radiomottagare för handsändare

3st handsändare Key3

3st handsändare Key3

Klykstöd

Klykstöd
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BESKRIVNING
Utformning, applikationer &amp; målgrupp
Demex vägbommar konstrueras för att användas hetsigt och
mångfaldigt i tuffa men säkerhetskrävande miljöer. Vilken exakt
vägbom och dess önskade funktioner väljs ut per enskild beställning
och bestäms efter vilket krav området ställer och vart kunden
önskar. Ex. vid högt trafikerat parkeringshus vid havsmiljöområde
väljs vår modell: ?Speed+ ( 0,9sek ) 3000 A2? då denna bommen är
gjord med rostfritt utförande och med hög prestanda förmåga.
Tillval som väljs till är vikbart bomrör och signaljus fordonslinga
m.m.
Speed, Force och Performance appliceras på, i och vid:
Industrier &amp; parkeringsplatser
Parker &amp; parkeringshus
Vägar, torg &amp; turistplatser
Skolor, fängelser &amp; offentliga anläggningar
Affärer, båtar, broar, tunnlar &amp; tullbevakningar
Hamnar, flygplatser, järnvägar, buss- &amp; tågstationer
Idrottsanläggningar &amp; byggarbetsplatser
Bondgårdar, farmar &amp; plantage
Privata marker, skogar, sjöar &amp; övriga ägor
Drift, konstruktion och estetisk tilltalande utförande
Vägbommarna drivs med 230v driftström eller 24v lågström
omvandlat för optimal driftgång. För manövrering av vägbommarna
används flera valmögliga metoder med egen finessförklaring. Det
vanligaste och mest använda är:
Fjärrkontroll för 2 eller 4 enheter (nyckelhanddosa)
GSM+ (ring, eller sms:a för öppna/stäng)
Fordonsdetektor Loop2+ (öppnar automatisk för fordonstrafik)
Tidur TOP2+ (bommen öppnar automatisk vid vissa tider)
Nyckelbrytare (öppna/stäng med nyckel i en låsbar låscylinder)
Kodlås (öppna/stäng med personlig kod)
Kortläsare (öppna/stäng med TAG-kort)
TAG-läsare (öppna/stäng med taggbricka på din nyckelring)
Design på bomhuet är pulverlackerat på varmförzinkat eller rostfritt.
Och design på Bomrör är rundformad i 102 eller 60mm eller
rektangulärt. Bomröret kan fås med lysrör integrerat löpande på
bägge sidor och med reflex klisterlappar.
Speed, Force och Performance är konstruerad för vänster- eller
högermontage. Bomarmens längd varierar på de olika modellerna
men
bomarmens
placering
på själva bomhuset
är noggrant
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DEMEX
beräknat för att säkerhetsställa en jämn men snabb manöver.

