Communicatie pilaar/zuil
Toegangscontrole / Communicatie

Heras levert een breed scala aan toegangscontrole interfaces
om te voldoen aan de vereisten voor toegang via een poort,
slagboom of tourniquet.
Deze interfaces (bv intercom, kaartlezer, camera, telefoon)
bevinden zich normaal gesproken in een holle pilaar of zuil die
naast de ingang van het terrein wordt geplaatst.
De pilaar / zuil is gemonteerd op een solide betonnen fundering
of basisplaat en is ontworpen om intensief gebruik en poging
tot vandalisme te weerstaan. Kies uit een selectie van kleuren
en afwerkingen die het beste passen bij uw entree en
bedrijfsimago. De pilaar / zuil is in 3 verschillende hoogtes
verkrijgbaar om bezoekers op ooghoogte te ontvangen
(voetgangers, automobilisten of vrachtwagenchauffeurs).

Experts in perimeter protection
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Strak design
Robuust
Geïntegreerde toegangscontrole oplossing
Verschillende hoogtes voor voetganger,
auto of vrachtwagen
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Tekeningen (afmetingen in mm)

350
Pilaar (met bodemplaat)

Zuil (met fundering)

Technische specificaties
Pilaar

Zuil

Afmetingen (LxWxH)

Auto model: 140 x 140 x 1200
Voetganger model: 140 x 140 x 1700
Vrachtwagen model: 140 x 140 x 2400

Auto model: 350 x 350 x 1200
voetganger model: 350 x 350 x 1700
Vrachtwagen model: 350 x 350 x 2400

Afmetingen frontplaat (WxH)

109 x 229

330 x 400

Afmetingen fundatie (LxWxH)

350 x 350 x 1055

400 x 400 x 345

Materiaal

Pilaar: Volbad verzinkt staal
Zuil: RVS staal

Kleur (andere kleuren
beschikbaar op verzoek)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking

Elektrostatische poedercoating
(80 μm dik; 80 buchholz hardheid)
volbad verzinkt / RVS (blank)

Certificeringen
• RVS staalkwaliteit conform EN 1.4404 (AISI 316L)
• Staalkwaliteit is S235JR conform EN 10025 norm
• Volbad verzinkt staal is conform EN ISO 1461 norm
• De poeder coating voldoet aan de EN 5254 norm

Bestel informatie
Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt
voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren
• Heras hekwerk en poorten
• Striping in diverse kleuren
• Frontplaat gesloten
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