ב.ג .אילנית שערים
ואלמנטים אורבניים בע"מ
מפרט טכני קרוסלה גבוהה חשמלית סדרה TS-10

כללי

סידרת קרוסלות  TS-10הקרוסלה למעבר בגובה ופתח מלא ,באיכות גבוהה המותאמת לעבודה
מאומצת.
הקרוסלה בעלת בקרה דו כיוונית ,המאפשרת מעבר מרובה בו זמנית ,תוך שמירה על רמת
הבטיחות והביטחון בצורה גבוהה.
הקרוסלה מצטיינת בעיצוב מודרני ,אמינות ובייצור טכנולוגיה מתקדמת המבטיחה שנים
רבות של תפקוד .

בקרת הקרוסלה

הקרוסלה ניתנת לתכנות ומאפשרת שליטה מרבית בלוגיקת העבודה (חד כיווני ,החלפת כיוון,
דו כיווני ,נטרול ,נעילה).מערכת ההפעלה פשוטה וידידותית למשתמש ,המאפשרת מעבר פשוט,
יעיל וחסכוני בו זמנית תוך פיקוח .הקרוסלה יכולה להיות מבוקרת ע"י כרטיס אלקטרוני או עי
בקר מתוכנת PLC
הקרוסלה בעלת רמזור אדום ירוק דו צדדי  ,>- Xלצורך סימון ההפעלה למשתמש.
מנגנון הקרוסלה
מנגנון אלקטרו מכני ,המותקן בחלקה העליון של הקרוסלה.
בעל גישה והפעלה קלה ומהירה (במידת הצורך ניתן להחליף מכלולים במהירות ונוחות).
הזנה
ההזנה מתח של 1X16A+cu 220V
ומערכת הלחצנים .24V
מבנה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הקרוסלה בעלת  3מערכות זרוע ,כשהזווית בניהם  120מעלות.
הזרועות מיוצרות מצינור בקוטר " "2במרחק  145מ"מ בניהם בעלות גימור כיפת פלסטיק
מעוגלת.
צבע הקרוסלה סטנדרט 7012RAL
העמוד המרכזי הינו בקוטר של " 3בעל צלחת עליונה ותחתונה למיסב " 4עם מיסבים
תואמים וללא צורך בטיפול שימון וגירוז.
גובה הקרוסלה  2350מ"מ חוץ ,גובה נטו מהקרקע  2200מ"מ .רוחב  1,600מ"מ ,אורך
 1350מ"מ
הקרוסלה מותקנת על משטח בטון מפולס ,במידות  1,800מ"מ  1,800 Xמ"מ.
משטח הבטון בעובי  200מ"מ מינימום .B-200
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רמת גימור
דגם
)TS-10(N

)TS-10(G

)TS-10(N/G

חומר ייצור
 רוטור (זרועות) -נירוסטה קופסא עליונה מנירוסטה סורג קבוע היקפי  -נירוסטה רוטור (זרועות) -פלדה מגולוונת  +צבע קופסא עליונה פלדה מגולוונת  +צבע סורג קבוע היקפי  -פלדה מגולוונת +צבע
 רוטור (זרועות) -נירוסטה קופסא עליונה פלדה מגולוונת  +צבע סורג קבוע היקפי  -פלדה מגולוונת +צבע
)TS10(N/G

מערכות חסימה נגד רכב מתפרץ • ערים ביטחוניים מיוחדים • עמודי מחסום ביטחוניים ( • )Bollardsמערכות שליטה ובקרה
שערים ומחסומים
כתובת:

•

ד .נ .שמשון,

מחסומי זרוע
ת.ד.

,3 9 2

www.bgibarriers.com

•

עמודי מחסום

מבוא חורון

9976500

•

קרוסלות

•

מעברים מהירים )(Speed Gates

טל' 0 8 – 9 7 1 6 6 2 0

פקס0 8 – 9 7 5 0 3 3 0 :

e-mail: info@bgilanit.com

ב.ג .אילנית שערים
ואלמנטים אורבניים בע"מ
TS10G

אופציה -פאנל קרוסלה  5כפתורים
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