ב.ג .אילנית שערים
ואלמנטים אורבניים בע"מ
מחסום דוקרנים פנאומטי -דגם S1000

מחסום דוקרנים פנאומטי פותח ע"י חברתנו לבקשת משרד הביטחון והותקן ב  32מעברי גבול
במדינת ישראל.
תפקיד המחסום הינו סגירת נתיב הנסיעה וקריעת כל סוגי צמיגי הרכב כאשר הרכב עולה עליהם.
המחסום מיועד הן להכוונת תנועה השוטפת באתר והן ככלי עזרביטחוני המונע פריצה וגניבת כלי
רכב.
המחסום מתאים :לבסיסים ,מעברי גבול,מתחמים ביטחוניים,מעברי קו תפר ועוד...

יתרונות
•
•
•
•

מחסום דוקרנים זה הינו דו כיווני ומיועד לחסימת כל סוגי הרכב כולל משאיות כבדות.
לא ניתן לבצע עקיפת נתיב הנסיעה נגד כיוון התנועה.
בזמן מעבר רכב מעל הדוקרן לא יתרחש כל מכה בהיגוי רכב הפורץ ,המחסום גורם נזק
לצמיגים בלבד ,ואינו מהווה סכנת חיים לנהג הרכב.
המערכת עמידה בכל תנאי מזג האוויר (מים/אבק/בוץ) ,דרגת אמינות גבוהה.

מפרט כללי:
• מחסום הדוקרנים בעל יכולת עבודה מאומצת  ,וניתן להתקינו במקומות בהם ישנם
עומסי תנועה רבים ויש צורך בכמות הפעלות רבה.
• ניתן לייצר את המחסום למפתחים שונים עד למפתח של עד  5מטר.
• גוף המחסום בנוי מלוחות פלדה .
• המחסום בעל שיניים במצב  90מעלות.
מערכת הנעה ופיקוד
• במחסום מותקנת מערכת פנאומטית אטומה לעבודה אינטנסיבית .המאפשרת כיוון זמני
עליה וירידה בניפרד על פי דרישות תנאי השטח.
• סגירת נתיב דוקרן עד  2שניות.
• כל יחידת דוקרן הינה פריקה ומאפשרת טיפול נוח ומהיר.
• למחסום יותקן לוח פיקוד  V220מתח הפעלה  V24מגע יבש.
אמצעי אבטחה
• מחסום פנאומטי המותקן לפני הדוקרן ופועל בסינכרון
• עין פוטואלקטרית דו כיוונית משני צידי המחסום
• גלאי כביש,רמזור" "8אדום/ירוק,מנורה הבהבת.
הפעלה
• ניתן לתפעל את המחסום ע"י פנל לחצנים,שלט רחוק,מודם סלולארי,קודן,LPR,RF,
כרטיס מגנטי..
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