Saros

Toegangscontrole / Slagboom

De Saros slagboom, een elektromechanische slagboom die

Een meerlagige beschermende coating maakt deze slagboom

snel en efficiënt werkt, is met zijn robuuste binnen frame en

geschikt voor gebruik in de meest veeleisende

esthetische design zeer geschikt voor commerciële

buitenomgevingen.

parkeerterreinen en ingangen van bedrijventerreinen.
Deze slagboom heeft zijn kwaliteit en lange levensduur

De volledig programmeerbare solid-state besturing

bewezen en blijft betrouwbaar over langere perioden; met een

combineert eenvoud, betrouwbaarheid en

onbeperkt aantal cycli per dag, ideaal voor drukke locaties dus.

onderhoudsvriendelijkheid, waardoor integratie met elk
bestaand toegangsbeheersingssysteem mogelijk is.

Met standaard slagboom armlengtes van 3 tot 6 meter en een
aantal beschikbare opties, waaronder:
• Op de arm gemonteerde ledverlichting en reflecterende
stickers voor betere zichtbaarheid
• Vaste vangpaal, voor openingen tot 6,0 m
• Op de arm gemonteerde meegaande vangpaal, voor een
grotere wegbreedte, maken een doorrijbreedte tot 12 m
mogelijk;
de Saros-slagboom kan voor een verscheidenheid aan
toepassingen worden ingezet.

Experts in perimeter protection

• Snelle en betrouwbare 24V DC elektromechanische
motor
• Armlengte tot 6 m (tot 12 m als dubbele slagboom)
• Assortiment aanvullende veiligheids- en
bedieningsopties
• Gemakkelijk te integreren met bestaande
toegangsbeheersingssystemen
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Technische specificaties (afmetingen in mm)
Armlengte (A)

Doorrijbreedte (B)

Kasthoogte (C)

Kastbreedte (D)

Kastdiepte (E)

3000

2850

925

400

398

3500

3350

925

400

398

4000

3850

925

400

398

4500

4350

925

400

398

5000

4850

925

400

398

5500

5350

925

400

398

6000

5850

925

400

398

Materiaal

Binnen frame: staal S235JR/S335JO
Kast: verzinkt staal
Cover en arm: aluminium
Mechanische onderdelen: staal

Kleur/Afwerking

Binnen frame: epoxy coating
Kast: poedercoating RAL 7016 antracietgrijs
Cover: poedercoating RAL 9006 wit aluminium
Balk: poedercoating RAL 9010 zuiver wit
Mechanische onderdelen: elektrolytisch verzinkt

Aandrijfmotor

24V DC motor 70W met dubbel wormwiel

Snelheid

4 tot 6 seconden (open/dicht) afhankelijk van de
armlengte

Voeding

1-fasig 230v 50/60Hz max. 10A

• EN 13241

Bedrijfstemperatuur

-20 °C tot +55 °C

• EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Aanbevolen toebehoren

Certificeringen
• Certificeringen (CE, UKCA)
• Prestatieverklaring (DoP)
• Bouwproductenverordening (CPR) (305/2011)
• EN 13241
• EN 12424 (≤ 4 m: windklasse 3, > 4 m: windklasse 2)
• Verklaring van overeenstemming (DoC)
• Machinerichtlijnen (2006/42/EC)

• Materiaal

• Led-armverlichting

• Staal DX51D + Z275 M.A.C - EN 10346

• Vaste vangpaal - verstelbaar

• Aluminium EN AW 5754 H22 - EN 573-3

• Op de arm gemonteerde meegaande vangpaal, om de

• Aluminium Al EN AW-6063 T66

doorrijbreedte te maximaliseren
• Veiligheidsvoorzieningen, waaronder lus detectoren voor
voertuigen, fotocellen en laserscanners
• Heras Connect
• Heras Access
• Toegangsbeheersingssystemen, radiozender/-ontvanger,
kaarttoegang, intercoms
• Assortiment montagestaanders voor toegangscontrole
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Bestelinformatie
Neem contact op met Heras voor de precieze bestelgegevens.

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Heras kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.NL_3B5C_1.1

* Dit is een algemeen overzicht van een rechtsdraaiende versie.

