Anti parkeerbeugel Elektrische parkeerbeugel

Onverwoestbare RVSbehuizing
Aandrijving middels 12Vmotor
Geen ruimteverlies op uw
parkeerplaats
Elektrische parkeerbeugel:
Met deze op afstand bedienbare parkeerbeugel bent u elke
dag weer, op veilige en comfortabele wijze, verzekerd van
uw eigen parkeerplaats. Doordat de beugel werkt op een
accupack is er geen bekabeling nodig. De beugel wordt
gemonteerd op een betonnen ondergrond, op het asfalt of
op betonfundatie.
De PARK automatische parkeerbeugel met ingebouwde
controle-unit is uitermate geschikt uw parkeerplaats te
beschermen voor onbevoegde gebruikers. De roestvrij
stalen opbouw maakt hem oersterk en wanneer de beugel
per ongeluk wordt geraakt door een voertuig, zal het
ingebouwde veersysteem het voertuig beschermen tegen
schade waarna de arm weer in de oude positie terug komt.
Veilig en precies dankzij de controle-unit met encoder,
tevens eenvoudig en snel te installeren.
De automatische parkeerbeugel is vooraf
geprogrammeerd, waardoor deze na bevestiging in het
parkeervak direct inzetbaar is. Praktisch omdat de
parkeerbeugel overal geïnstalleerd kan worden. Vrijwel bij
iedere situatie kan deze direct op de bestaande
ondergrond worden gemonteerd. Waardoor de installatie
zeer eenboudig en beperkt is.
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Anti parkeerbeugel Elektrische parkeerbeugel
Technische eigenschappen
Type ParkLine

Type ParkSun

Voeding

NVT

NVT

Accu

12 Vdc

12 Vdc

Opladen accu

Acculader (230Vac)

Zonnecellen

Werkingstijd accu *

ca. 4 maanden

ca. 4 maanden

Behuizing

RVS

RVS

Bediening middels

handzender

Handzender

Werking temperatuur

-20º tot +55ºC

-20º tot +55ºC

Beschermingsgraad

IP 54

IP 54

Afmetingen

750 x 470 x 94/620

750 x 470 x 94/620

Openingstijd

8 sec.

8 sec.

* Afhankelijk van gebruiksfrequentie

Opties
Personalisering parkeerbord
Extra handzender
Extra accu's (voor snelle uitwisseling indien accu leeg)

Ontzorgen
Uiteraard kan Matic uw partner zijn in het voorzien van:
Fundaties
Montage parkeerbeugel
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