ARAÇ
GEÇİŞ
KONTROL
SİSTEMLERİ
ROAD BLOCKER

MANTAR BARİYER
KOLLU BARİYER

ARAÇ GEÇİŞ
KONTROL SİSTEMLERİ
ROAD BLOCKER

MANTAR BARİYER

kOLLU BARİYER
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DÜNYANIN TÜM DİLLERİNDE
KALİTELİ YAŞAMDAN
BAHSEDİYORUZ.
CAME, 60 yıldan fazla bir süredir, teknolojiyi
yaşam kalitesinin anahtarı olarak kullanarak
insanların ihtiyaçlarını karşıladı. Bütün proje ve
fikirlerimiz, inovasyon ve odak noktamızı insanların
yaşamlarını mümkün olan en kaliteli hale getirme
amacını yönlendirdi. İşte şirketimizin beceri ve
tecrübeleri burada devreye giriyor. Mükemmel
performansımızı ortaya çıkaran; işlevsellik ve
tasarımın nasıl harmanlanacağını iyi biliyoruz.

Bu, inovasyonlarımızı çözümlere dönüştürecek
profesyonellere güvenebileceğimizi bilmemiz
ve otomasyon ürünlerimizi özelleştirerek
çözümlerimizin erişilebilirlik ve mobil teknolojiler
ile entegrasyonunu sağlamamız sayesinde
mümkün oluyor. CAME ve ortakları olarak,
beklentileri sürekli artan ve çeşitli kültürlerin
oluşturduğu müşterilerimizin yaşam alanlarını
daha konforlu ve akıllı evlere dönüştürmek üzere
değişen ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte
çalışıyoruz.

HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE

Otomasyon, görüntülü giriş sistemleri, geçiş kontrol ve halka açık
veya özel otopark yerleri için entegre çözümler tasarlayan lider bir
markayız. Grubumuz zaman içinde konutlar, ev otomasyonları,
sıcaklık kontrol sistemleri, ticari ve şehir yerleşkeleri çözümleri,
yol bariyerleri, endüstriyel ve garaj kapıları alanlarında son
derece uzmanlaşmış şirketleri bünyesine katarak ufkunu
genişletmiştir. Bugün bizi yenilikçi ve güvenilir bir teknoloji
ortağı yapan tek ve özgün bir vizyonu paylaşmaktayız.
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ULUSLARARASI AĞIMIZ
Global bir ağa sahibiz.
Grubumuzun kalbi olan, Treviso – İtalya’daki
merkezimizden 7 üretim, 6 AR-GE tesisimizi
yönetiyoruz. 20 ülkedeki şubelerimiz ile 118
ülkedeki iş ortaklarımız ve bayilerimiz sayesinde
tüm dünya pazarını kapsıyoruz.

Ürünlerimiz dünyanın her yerinde, konutları
kontrol etmek, kent alanları ve işyerlerini
yönetmek amacıyla üretilmektedir. Grubumuz
tekil alanlarda uzmanlaşma yerine ortak hedefleri
paylaşmaktadır. Tüm bölüm ve markalarımız
arasındaki sinerji sayesinde çeşitliliğimizi
güçlendiren bir çalışma yaklaşımını benimsiyoruz.

Yaşam alanları ve mobil hayatın karmaşıklaşan
yapısı daha kapsamlı korunma ve güvenlik
beklentileri doğurmakla beraber, dünyanın
global ve entegre vizyonunu benimseyen daha
etkin yetenek ve daha gelişmiş know-how
da gerektirmektedir. Biz, yaşam alanlarımızın
kalitesini artırmak için entegre sistemler
hedefleyen bu tür özel ve kamu projelerinin
teknoloji partneriyiz.

kuzey
ve latİn
AMERİKA
A.B.D.
Brezilya
Meksika
Peru
Şili

1700

DÜNYA ÇAPINDA

ÇALIŞAN
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CAME
GENEL MERKEZ
Treviso, ITALY

AVRUPA
Almanya
Belçika
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda

İspanya
İtalya
Polonya
Portekiz
Rusya
Türkiye
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20
118
AR-GE MERKEZİ

ÜLKEDE KENDİ ŞUBEMİZ

ÜLKEDE ÇÖZÜM ORTAĞI VE
BAYİLERİMİZ
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ÜRETİM TESİSİ

ASYA

Dosson di Casier - İTALYA
Sesto al Reghena - İTALYA
Spilimbergo - İTALYA
Hemel Hempstead - İNGİLTERE
Entraigues - FRANSA
Barcelona - İSPANYA
Kocaeli - TÜRKİYE

B.A.E.
Hindistan

480
GLOBAL ÇÖZÜM ORTAĞI
VE BAYİ

CAME.COM
5

KONUT
ÇÖZÜMLERİ

İŞYERİ
ÇÖZÜMLERİ

KENTSEL
ÇÖZÜMLER

KONUT ÇÖZÜMLERİ

İŞYERİ ÇÖZÜMLERİ

KENTSEL ÇÖZÜMLER

Sadece bir Ev Otomasyonu fikrinden
ileri giderek konsepti komple bir çözüm
olarak algıladık. Bununla da tüm
cihazların bağlanıp entegre edildiği,
insanların hayatlarını geliştiren tek
bir sistem ortaya çıktı. Bugün, giriş
ve perdelerin yönetildiği, tente ve
panjurların kontrol edildiği, videointerkom giriş sistemleri, kapalı
devre kamera sistemleri ve hırsız
alarmlarının dahil edildiği çözümleri
içeren otomasyonun her şeyin kalbini
oluşturduğuna inanıyoruz

Her türlü halka açık mekan için
sunduğumuz çözümlerimiz; geçiş
kontrolü, gelişmiş hırsız sistemleri,
video-interkom giriş panelleri, ve
otoparklar için bariyerlerden oluşan
sofistike sistemlerden oluşmaktadır.
Küçük - büyük şirketler ve ticari
yerleşkeler gibi çeşitli büyüklükteki
işyerleri CAME markalı BinaOtomasyon sistemleri ile kontrol edilip,
güvenliği sağlanmaktadır.

Ürünlerimiz çeşitli kentsel yönetim ve
mimari senaryolara göre ihtiyaç duyulan
otomasyon beklentilerini karşılamak
üzere tasarlanmıştır. CAME çözümleri
büyük projeler için kontrol ve güvenliğin
sağlanması yanında, hızlı tempolu
metropollerin “Güvenli ve Akıllı”
şehirler olarak planlanmasına katkıda
bulunacak şekilde tasarlanmaktadır.

6
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40 YILI AŞKIN SÜREDİR,
DÜNYADA İNSANLARIN
HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN
GENİŞ KAPSAMLI ÇÖZÜMLER.

Global bir oyuncu olarak CAME ÖZAK, yaya
ve araç geçiş kontrol sistemleri alanlarında
sunduğu çözümlerle sektördeki en geniş ürün
yelpazelerinden birini sunmaktadır. Bu başarımızı
üstün yetenekli tasarımcı ve mühendislerimiz ile
esnek üretim yapımıza borçluyuz.

İnsanların ihtiyaçlarını anlayıp, beklentilere göre
özel çözümler sunma kabiliyetimiz ürünlerimizin
bir çok yaşam yerleri ile kamu, spor ve
şehir yerleşkelerinde tercih sebebi olmamızı
sağlamıştır. Tamamen mevcut sistemlere entegre
edilebilen, kullanıcı dostu ve yüksek performanslı
ürünlerimiz dünyanın her yerindeki çözüm
ortaklarımız kanalıyla sunulmaktadır.
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TESİSİMİZDEN GÖRÜNÜMLER
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TARİHSEL
GELİŞİM

Kuruluş
Özak, Özalp ailesi
tarafından kuruldu.

İlk Turnike
Turnike ve geçiş kapısı
üretimine başlandı.

Üretim Artışı
Yıllık satış adetleri 1.000
ünite üzerine ulaştı.

Tesis
Gelişimi
Üretim tesisleri 500 m²’den
2.700 m2’ye büyüdü.

Yeni Ürün
Road Blocker & Mantar
Bariyer üretimine başlandı.

Tesis
Gelişimi
Üretim tesisleri
2.700 m²‘den 3.600 m²’ye
büyüdü.

Dış Pazar
İhracat satışları toplam
satışların 50%‘sinden
fazlasına ulaştı.
NR-D Systeme GmbH
Almanya’da kuruldu.
Üretim Artışı
Yıllık satış adetleri 5.000
ünite üzerine ulaştı.

Tesis
Gelişimi
Üretim tesisleri,
21.000 m²‘si kapalı,
toplamda 33.700 m²
büyüklüğe ulaştı.

Özak bir CAME markası
oldu.
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GENEL
ÜRÜN
DİZİNİ
VEHICLE ACCESS
CONTROL SYSTEMS
13		
ROAD BLOCKERLAR

18		 DERİN MONTAJ SERİSİ
18		 HRB (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK MODELİ)
24		 RRB (GÜÇLENDİRİLMİŞ MODEL)
28		 RB (GİRİŞ KONTROL MODELİ)
32		 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER (DERİN MONTAJ)
38		 SIĞ MONTAJ SERİSİ
38		 HRB SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SIĞ MONTAJ MODELİ)
42		 RRB SHLW (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SIĞ MONTAJ MODELİ)
46		 RB SHLW (GİRİŞ KONTROL - SIĞ MONTAJ MODELİ)
48		 TRB
(TRAFİK DÜZENLEME - SIĞ MONTAJ MODELİ)
50		 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER (SIĞ MONTAJ)
53		
MANTAR BARİYERLER
60		 HİDROLİK MANTAR BARİYERLER
60		 DERİN MONTAJ SERİSİ
60		
HBD/12 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - HİDROLİK MODEL)
64		
HBD/8 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - HİDROLİK MODEL)
68		
RBD/4 (GÜÇLENDİRİLMİŞ - HİDROLİK MODEL)
74		
TBD
(TRAFİK DÜZENLEME - HİDROLİK MODEL)
78		 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER (HİDROLİK MODELLER)
79		 SABİT MANTAR BARİYERLER
80		 DERİN MONTAJ SERİSİ
80		
HBD/12 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT MODEL)
81		
HBD/8 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT MODEL)
82		
RBD/4 (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SABİT MODEL)
84		 SIĞ MONTAJ SERİSİ
84		
HBD/12 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
85		
HBD/8 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
88		
RBD/4 SHLW (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
90		 TRAFİK DÜZENLEME SERİSİ
90		
TBD (TRAFİK KONTROL - SABİT MODEL)
92		 SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
92		
TBD RMB - SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
93		
KOLLU BARİYERLER
94		G4000T
96		G6000T
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ROAD BLOCKERLAR
		 DERİN MONTAJ SERİSİ
18		 HRB (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK MODELİ)
24		 RRB (GÜÇLENDİRİLMİŞ MODEL)
28		 RB (GİRİŞ KONTROL MODELİ)
32		 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER (DERİN MONTAJ)
38		 SIĞ MONTAJ SERİSİ
38		 HRB SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SIĞ MONTAJ MODELİ)
42		 RRB SHLW (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SIĞ MONTAJ MODELİ)
46		 RB SHLW (GİRİŞ KONTROL - SIĞ MONTAJ MODELİ)
48		 TRB
(TRAFİK DÜZENLEME - SIĞ MONTAJ MODELİ)
50		 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER (SIĞ MONTAJ)
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HRB ROAD BLOCKER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik Modeli)

Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V
DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur. Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC)

Çalışma Isısı

Standart operasyon ~3 - 5 sn (yükselme/inme, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder). Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik
akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn (4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak kalkış hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

IWA 14-1:2013 Road Blocker V/7200[N3C]/80, PAS68:2013 Road Blocker V/7500[N3]/80, ASTM F2656-20 C750/7200 seviyesinde
çarpışma testi sertifikalı (HRB 30 R 110).

IP Sınıfı

Amerikan ASTM F2656-07 standardına göre M50 P1 (K-12) seviyesinde test edilip sertifikalandırılmış (HRB 30 R 90) olup, aşağıdaki
seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

PAS 68
IWA 14-1

N3
N3C

7500 kg
7200 kg

80 km/h (50 mph)
80 km/h (50 mph)

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)

Ürün Kodu
HRB 10R_ _
HRB 15R_ _
HRB 20R_ _
HRB 25R_ _
HRB 30R_ _
HRB 35R_ _
HRB 35R_ _
HRB 40R_ _
HRB 40R_ _
HRB 45R_ _
HRB 50R_ _
HRB 55R_ _
HRB 60R_ _

Blocker Ünitesi
Genişliği - mm (X)
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3500
4000
4000
4500
5000
5500
6000

Piston
Adedi
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2

Kalkış Yüksekliği (H)
600 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)
1255 x 1170 x 975
1255 x 1670 x 975
1255 x 2170 x 975
1255 x 2670 x 975
1255 x 3170 x 975
1255 x 3670 x 975
1255 x 3670 x 975
1255 x 4170 x 975
1255 x 4170 x 975
1255 x 4670 x 975
1255 x 5170 x 975
1255 x 5670 x 975
1255 x 6170 x 975

Kalkış Yüksekliği (H)
900 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)
1665 x 1170 x 1270
1665 x 1670 x 1270
1665 x 2170 x 1270
1665 x 2670 x 1270
1665 x 3170 x 1270
1665 x 3670 x 1270
1665 x 3670 x 1270
1665 x 4170 x 1270
1665 x 4170 x 1270
1665 x 4670 x 1270
1665 x 5170 x 1270
1665 x 5670 x 1270
1665 x 6170 x 1270

* Farklı kalkış yükseklikleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Aks Yükü Dayanımı

50 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı hidrolik silindir.
1 - 4 m genişliğinde road blockerlar için 1 adet piston (ops. 3,5 ve 4 m genişliğinde road blockerlarda 2 piston), 4,5 - 6,0 m genişliğinde
road blockerlar için 2 adet piston.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HRB ROAD BLOCKER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik Modeli)
Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye göstergesi ve sensörü, yağ sıcaklık göstergesi,
düşük yağ seviyesi için sesli alarm.
Standart olarak 70 - 150 bar (max. 180 bar) basınç.
10 m R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı,
sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır
(ops. paslanmaz çelik kabin).
Kabin Tipi

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Sistem

Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Araç geçiş ve çarpma anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.

Blocker Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)

Tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. 
Gövde U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac ile kaplanmıştır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulanmıştır.
Diğer tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. Hareketli kısımlar RAL 1003 sarı (çarpışma
yüzeyi sarı-siyah), sabit yol yüzey plakaları RAL 9005 siyah olarak sunulmaktadır. Ayrıca çarpışma yüzeyi reflekte uyarı işaret ve yazıları ile
tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Blocker ünitesi güçlendirilmiş, solid ve özel “V” formlu, ana şaseye 350 - 550 mm aralıklarla monte edilmiş 6 mm kalınlığında dikey darbe
güç dağıtıcı konstrüksiyondan imal edilmiştir. Her bir dikey darbe güç dağıtıcı eşit aralıklarla monte edilmiş 4 adet yatay 30 x 10 mm solid
çelik barlar ile desteklenerek güçlü bir çelik konstrüksiyon yapısı tasarlanmıştır.
Çarpışma darbeleri dikey darbe güç dağıtıcıları ile bunların “V” formlu yüzeylerine bağlanmış olan 10 mm kalınlığında celik sac ve özel
yapılandırılmış çene formu ile absorbe edilip, durdurulmaktadır.
Hafif çarpma darbeleri için ön çarpışma yüzeyinde 3 mm kalınlığında, değiştirilebilen çelik sac standart olarak bombeli formda bulunmaktadır.
10 + 3 mm kalınlığındaki çarpma yüzeyleri mukavemeti, arkasındaki dikey solid paneller ile 30 x 10 mm solid çelik barlardan oluşan
konstrüktif yapısı ile arttırılmıştır.
Araç geçiş yüzeyi 10 / 11 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik sac ile kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3 m genişliğindeki bir road blockerda 7 adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz
çelik menteşeler ile hareket eder.
45º açı ile yükselir. Sağ, sol ve ön cephede dahili olarak standart flaşör ikaz ışıkları bulunur.
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu mevcuttur.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi durumu, emniyet sensörleri (varsa) ve loop
dedektörlerin (varsa) durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda road blocker olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile
yükseltilebilir ve indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlar.

Blocker Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel Aksesuarlar

Hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (50 yükselme + 50 inme),
yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz
boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS,
konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik
ünite, diagnostik ekranlı PLC, farklı ürün ebatları.

Montaj

C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RRB ROAD BLOCKER
(Güçlendirilmiş Model)

Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı
Darbe/Çarpışma
Dayanımı

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V
DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC)
Standart operasyon ~3 - 5 sn (yükselme/inme, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn (4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak kalkış
hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)
Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-8)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

64 km/h (40 mph)
64 km/h (40 mph)
64 km/h (40 mph)

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)

RRB 10F_ _

Blocker Ünitesi
Genişliği - mm (X)
1000

Piston
Adedi
1

Kalkış Yüksekliği (H)
600 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)
1255 x 1170 x 975

RRB 15F_ _
RRB 20F_ _
RRB 25F_ _
RRB 30F_ _
RRB 35F_ _

1500
2000
2500
3000
3500

1
1
1
1
1

1255 x 1670 x 975
1255 x 2170 x 975
1255 x 2670 x 975
1255 x 3170 x 975
1255 x 3670 x 975

1665 x 1670 x 1270
1665 x 2170 x 1270
1665 x 2670 x 1270
1665 x 3170 x 1270
1665 x 3670 x 1270

RRB 35F_ _
RRB 40F_ _
RRB 40F_ _
RRB 45F_ _
RRB 50F_ _
RRB 55F_ _
RRB 60F_ _

3500
4000
4000
4500
5000
5500
6000

2
1
2
2
2
2
2

1255 x 3670 x 975
1255 x 4170 x 975
1255 x 4170 x 975
1255 x 4670 x 975
1255 x 5170 x 975
1255 x 5670 x 975
1255 x 6170 x 975

1665 x 3670 x 1270
1665 x 4170 x 1270
1665 x 4170 x 1270
1665 x 4670 x 1270
1665 x 5170 x 1270
1665 x 5670 x 1270
1665 x 6170 x 1270

Ürün Kodu

Kalkış Yüksekliği (H)
900 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)
1665 x 1170 x 1270

* Farklı kalkış yükseklikleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Aks Yükü Dayanımı

50 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı hidrolik silindir.
1 - 4 m genişliğinde road blockerlar için 1 adet piston (ops. 3,5 m ve 4 m genişliğinde road blockerlarda 2 piston), 4,5 - 6,0 m genişliğinde
road blockerlar için 2 adet piston.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RRB ROAD BLOCKER (Güçlendirilmiş Model)

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
Standart olarak 70 - 150 bar (maksimum 180 bar) basınç.
10 m R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan
kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).

Sistem

Blocker Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)
Blocker Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel
Aksesuarlar

Montaj

Kabin Tipi

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Araç geçiş ve çarpma anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
Gövde U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac ile kaplanmıştır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulanmıştır.
Diğer tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. Hareketli kısımlar RAL 1003 sarı (çarpışma
yüzeyi sarı-siyah), sabit yol yüzey plakaları RAL 9005 siyah olarak sunulmaktadır. Ayrıca çarpışma yüzeyi reflekte uyarı işaret ve yazıları ile
tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Blocker ünitesi özel güçlendirilmiş, solid, ana şaseye 350 - 550 mm aralıklarla monte edilmiş 6 mm kalınlığında dikey darbe güç dağıtıcı
konstrüksiyondan imal edilmiştir. Her bir dikey darbe güç dağıtıcı eşit aralıklarla monte edilmiş 4 adet yatay 30 x 10 mm solid çelik barlar
ile desteklenerek güçlü bir çelik konstrüksiyon yapısı tasarlanmıştır. Çarpışma darbeleri dikey darbe güç dağıtıcıları ile bunların yüzeylerine
bağlanmış olan 6 mm kalınlığında çelik sac ve özel yapılandırılmış çene formu ile absorbe edilip durdurulmaktadır.
Araç geçiş yüzeyi 8 / 9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik sac ile kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3 m genişliğindeki bir road blockerda 7 adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz
çelik menteşeler ile hareket eder.
45º açı ile yükselir. Ön cephede opsiyonel olarak flaşör ikaz ışıkları bulunur.
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu mevcuttur.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi (sensörü varsa) durumu, emniyet sensörleri
(varsa) ve loop dedektörlerin (varsa) durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda road blocker olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile
yükseltilebilir ve indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlar.
Hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (50 yükselme + 50 inme),
yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz
boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS,
konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik
ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye sensörü, farklı ürün ebatları.
C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RB ROAD BLOCKER
(Giriş Kontrol Modeli)

Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı
Darbe/Çarpışma
Dayanımı

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V
DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC)
Standart operasyon ~3 - 5 sn (yükselme/inme, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn (4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak kalkış
hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)
Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-4)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)

Ürün Kodu
RB 10F_ _
RB 15F_ _
RB 20F_ _
RB 25F_ _
RB 30F_ _
RB 35F_ _
RB 35F_ _
RB 40F_ _
RB 40F_ _
RB 45F_ _
RB 50F_ _
RB 55F_ _
RB 60F_ _

Blocker Ünitesi
Genişliği - mm (X)
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3500
4000
4000
4500
5000
5500
6000

Piston
Adedi
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2

Kalkış Yüksekliği (H)
600 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)
1250 x 1160 x 975
1250 x 1660 x 975
1250 x 2160 x 975
1250 x 2660 x 975
1250 x 3160 x 975
1250 x 3660 x 975
1250 x 3660 x 975
1250 x 4160 x 975
1250 x 4160 x 975
1250 x 4660 x 975
1250 x 5160 x 975
1250 x 5660 x 975
1250 x 6160 x 975

Kalkış Yüksekliği (H)
900 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)
1660 x 1160 x 1270
1660 x 1660 x 1270
1660 x 2160 x 1270
1660 x 2660 x 1270
1660 x 3160 x 1270
1660 x 3660 x 1270
1660 x 3660 x 1270
1660 x 4160 x 1270
1660 x 4160 x 1270
1660 x 4660 x 1270
1660 x 5160 x 1270
1660 x 5660 x 1270
1660 x 6160 x 1270

* Farklı kalkış yükseklikleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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Aks Yükü Dayanımı

40 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı hidrolik silindir.
1 - 4 m genişliğinde road blockerlar için 1 adet piston (ops. 3,5 m ve 4 m genişliğinde road blockerlarda 2 piston), 4,5 - 6,0 m genişliğinde
road blockerlar için 2 adet piston.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RB ROAD BLOCKER (Giriş Kontrol Modeli)

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
Standart olarak 70 - 150 bar (maksimum 180 bar) basınç.
10 m R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan
kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).

Sistem

Blocker Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)
Blocker Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel Aksesuarlar

Montaj

Kabin Tipi

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Araç geçiş ve çarpma anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
Gövde U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac ile kaplanmıştır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulanmıştır.
Diğer tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. Hareketli kısımlar RAL 1003 sarı (çarpışma
yüzeyi sarı-siyah), sabit yol yüzey plakaları RAL 9005 siyah olarak sunulmaktadır. Ayrıca çarpışma yüzeyi reflekte uyarı işaret ve yazıları ile
tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Blocker ünitesi özel güçlendirilmiş, solid, ana şaseye 350 - 550 mm aralıklarla monte edilmiş 4 mm kalınlığında dikey darbe güç dağıtıcı
konstrüksiyondan imal edilmiştir. Çarpışma darbeleri dikey darbe güç dağıtıcıları ile bunların yüzeylerine bağlanmış olan 4 mm kalınlığında
çelik sac ve özel yapılandırılmış çene formu ile absorbe edilip durdurulmaktadır.
Araç geçiş yüzeyi 8 / 9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik sac ile kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3 m genişliğindeki bir road blockerda 7 adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz
çelik menteşeler ile hareket eder.
45º açı ile yükselir. Ön cephede opsiyonel olarak flaşör ikaz ışıkları bulunur.
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu mevcuttur.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi (sensörü varsa) durumu, emniyet sensörleri
(varsa) ve loop dedektörlerin (varsa) durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda road blocker olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile
yükseltilebilir ve indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlar.
Hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (50 yükselme + 50 inme),
yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz
boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS,
konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik
ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye sensörü, farklı ürün ebatları.
C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Genel Teknik Özellikler (Derin Montaj)
HRB

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik Modeli)

RRB

RB

(Güçlendirilmiş Model)

(Giriş Kontrol Modeli)

ed

tifi

cer

Genel Özellikler

Çarpışma Dayanımı

Aks Yükü Dayanımı
Çarpışma Yüzeyi Kalınlığı
Ön Panel

ASTM F2656-07 - M50 P1 (K-12)
test sertifikalı (HRB30R90).
PAS68[N3]/80 ve IWA 14-1[N3C]/80
seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
IWA 14-1:2013 Road Blocker V/7200[N3C]/80
PAS68:2013 Road Blocker V/7500[N3]/80
ASTM F2656-20 C750/7200 seviyesinde
çarpışma testi sertifikalı (HRB 30 R 110).

ASTM F2656 M40, C740 (K-8),
PAS68[N2/N3]/64 ve
IWA 14-1[N2A/N2B/N3C]/64
seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.

ASTM F2656 M30, C730 (K-4),
PAS68[N2/N3]/48 ve
IWA 14-1[N2A/N2B/N3C]/48
seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.

50 t

50 t

40 t

10 mm (+3 mm ön panel)

6 mm

4 mm

Radüslü (Değiştirilebilir, 3 mm)

-

-

Üst Sac Kalınlığı

10 / 11 mm

8 / 9 mm

8 / 9 mm

Dikey Darbe Emici
Panel Kalınlığı

Solid 6 mm

Solid 6 mm

Solid 4 mm

Flaşör İndikatör (Ön)

Standart

Opsiyonel

Opsiyonel

Flaşör İndikatör (Yan)

Standart

-

-

Yağ Seviye Sensörü

Standart

Opsiyonel

Opsiyonel

380V AC 3-Faz, 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW
PLC kontrol ünitesi.
24 V DC kontrol sistemi.
24 V DC solenoidler.
~3 - 5 sn kalkış hızı (opsiyonel hidrolik akümülatör (EFO) ile ~1 - 1,5 sn, 4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak hızlı kalkış süresi değişebilir).
IP55 hidrolik güç ünitesi, opsiyonel IP67 kutu içinde elektronik kontrol ünitesi, IP68 hidrolik piston.
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C) çalışma ısısı.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
R2 çift sarmal hidrolik yağ hortumu (10 m).
Manyetik metal toplayıcılı, emiş filtreli 40 - 120 lt yağ tankı.
Yağ seviye ve sıcaklık göstergesi.
Sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı (ops. paslanmaz çelik) hidrolik güç ünitesi (HGÜ) kabini.
Dış ortam giriş ve çıkışları (emniyet sensörü, loop dedektör, trafik lambası, flaşör).
İniş kalkış sırasında sesli ikaz.
Otomatik / Manuel programlanabilir geçiş yetkisi (loop dedektör opsiyonu ile).
Manuel kaldırma el pompası / Manuel indirme vanası.
Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac kaplama.
Özel tasarım, tam boya dağıtılmış menteşe sistemi.
Araç geçiş yüzeyi sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı kaydırmaz desenli çelik, diğer kısımlar antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya.
Kaynak, civata ve kama geçmeli yapı ile yüksek mukavemet kazandırılmış konstrüksiyon.
Araç geçiş ve çarpma anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısı.
3 fonksiyonlu IP67 manuel kontrol buton ünitesi.
Acil durum butonu.
Yüksek görünürlükte çapraz sarı ve siyah renklendirilmiş çarpışma yüzeyi.
Reflekte uyarı işaretleri.
Montaj aparatları ile kolay montaj.

Opsiyonel Özellik ve Aksesuarlar
Hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (EFO, hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (50 yükselme + 50 inme), yağ ısıtıcı (yağ tankı
için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik
toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki
direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma galvaniz, çift
etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye sensörü, farklı ürün ebatları, paslanmaz çelik HGÜ kabini.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

REFERANS

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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REFERANS
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ROAD BLOCKERLAR
		 SIĞ MONTAJ SERİSİ
38		 HRB SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SIĞ MONTAJ MODELİ)
42		 RRB SHLW (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SIĞ MONTAJ MODELİ)
46		 RB SHLW (GİRİŞ KONTROL - SIĞ MONTAJ MODELİ)
48		 TRB
(TRAFİK DÜZENLEME - SIĞ MONTAJ MODELİ)
50		 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER (SIĞ MONTAJ)
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HRB SHLW ROAD BLOCKER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Sığ Montaj Modeli)

Enerji

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir). Opsiyonel olarak güç kesintisinde
24V DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC)
Standart operasyon ~3 - 5 sn (yükselme/inme, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn (4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak kalkış
hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)

Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı
Darbe/Çarpışma
Dayanımı

IWA 14-1:2013 Road Blocker V/7200[N3C]/80
PAS68:2013 Road Blocker V/7500[N3]/80
ASTM F2656-18 C750/7200 seviyesinde çarpışma testi sertifikalı (HRB 30 P 90 SHLW).
Gömme Derinliği
400 mm
Ürün Kodu

X
H

D

W
L

Blocker Ünitesi
Genişliği - mm (X)

Piston
Adedi

Kalkış Yüksekliği (H)
900 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)

HRB 10P 90 SHLW

1000

1

2200 x 1450 x 400

HRB 15P 90 SHLW

1500

1

2200 x 1950 x 400

HRB 20P 90 SHLW

2000

1

2200 x 2450 x 400

HRB 25P 90 SHLW

2500

1

2200 x 2950 x 400

HRB 30P 90 SHLW

3000

1

2200 x 3450 x 400

HRB 35P 90 SHLW

3500

2

2200 x 3950 x 400

HRB 40P 90 SHLW

4000

2

2200 x 4450 x 400

HRB 45P 90 SHLW

4500

2

2200 x 4950 x 400

HRB 50P 90 SHLW

5000

2

2200 x 5450 x 400

HRB 55P 90 SHLW

5500

2

2200 x 5950 x 400

HRB 60P 90 SHLW

6000

2

2200 x 6450 x 400

* Farklı kalkış yükseklikleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Aks Yükü Dayanımı

50 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı hidrolik silindir.
1 - 3 m genişliğinde road blockerlar için 1 adet piston, 3,5 - 6,0 m genişliğinde road
blockerlar için 2 adet piston.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye göstergesi ve sensörü, yağ sıcaklık göstergesi, düşük yağ seviyesi için sesli alarm.
Standart olarak 70 - 150 bar (maksimum 180 bar) basınç.
10 m R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HRB SHLW ROAD BLOCKER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Sığ Montaj Modeli)
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).

Sistem

Blocker Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)
Blocker Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel
Aksesuarlar

Montaj

Kabin Tipi

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. 
Gövde U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac ile kaplanmıştır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulanmıştır.
Diğer tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. Hareketli kısımlar RAL 1003 sarı (çarpışma
yüzeyi sarı-siyah), sabit yol yüzey plakaları RAL 9005 siyah olarak sunulmaktadır. Ayrıca çarpışma yüzeyi reflekte uyarı işaret ve yazıları ile
tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Araç geçiş yüzeyi 10 / 11 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik sac ile kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3 m genişliğindeki bir road blockerda 8 adet bulunan) Ø60 mm’lik paslanmaz
çelik menteşeler ile hareket eder. 45º açı ile yükselir.
Çarpışma ünitesiyle yeraltı ünitesini birbirine bağlayan 6 takım (3 m uzunluğundaki road blocker için, diğer ebatlarda farklı adetlerde) 2'şer
çift 15 mm kalınlığında ve birbirine 40 mm çapında paslanmaz çelik miller ile bağlanmış makas yapısı mevcuttur.
Blocker yukarı pozisyondayken gelen darbeler makaslara dağıtılır ayrıca dikey darbe güç dağıtıcı paneller darbe etkisini zemine ileterek
sönümleyecek şekilde tasarlanmıştır.
10 mm kalınlığındaki çarpışma yüzeyi mukavemeti arkasındaki darbe güç dağıtıcı paneller ve bu panelleri birbirine bağlayan U profiller ile
arttırılmıştır.
Blocker ünitesi ön ve yan cepheleri dekoratif teleskopik ön panellerle kapatılmıştır (ops.).
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu mevcuttur.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi durumu, emniyet sensörleri (varsa) ve loop
dedektörlerin (varsa) durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda road blocker olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile
yükseltilebilir ve indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlar.
Teleskopik ön panel, hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi
(50 yükselme + 50 inme), yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası
(Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma
galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu
(güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma galvaniz, çift
etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, farklı ürün ebatları.
C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RRB SHLW ROAD BLOCKER
(Güçlendirilmiş - Sığ Montaj Modeli)

Enerji

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir). Opsiyonel olarak güç kesintisinde
24V DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC)
Standart operasyon ~3 - 5 sn (yükselme/inme, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn (4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak kalkış
hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)

Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı
Darbe/Çarpışma
Dayanımı

Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-8)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

64 km/h (40 mph)
64 km/h (40 mph)
64 km/h (40 mph)

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)
Gömme Derinliği
390 mm
Ürün Kodu

X

H
D

L

W

Blocker Ünitesi
Genişliği - mm (X)

Piston
Adedi

Kalkış Yüksekliği (H)
900 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)

RRB 10P 90 SHLW

1000

1

2000 x 1455 x 390

RRB 15P 90 SHLW

1500

1

2000 x 1955 x 390

RRB 20P 90 SHLW

2000

1

2000 x 2455 x 390

RRB 25P 90 SHLW

2500

1

2000 x 2955 x 390

RRB 30P 90 SHLW

3000

1

2000 x 3455 x 390

RRB 35P 90 SHLW

3500

2

2000 x 3955 x 390

RRB 40P 90 SHLW

4000

2

2000 x 4445 x 390

RRB 45P 90 SHLW

4500

2

2000 x 4955 x 390

RRB 50P 90 SHLW

5000

2

2000 x 5455 x 390

RRB 55P 90 SHLW

5500

2

2000 x 5955 x 390

RRB 60P 90 SHLW

6000

2

2000 x 6455 x 390

* Farklı kalkış yükseklikleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Aks Yükü Dayanımı

50 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı hidrolik silindir.
1 - 3 m genişliğinde road blockerlar için 1 adet piston.
3,5 - 6,0 m genişliğinde road blockerlar için 2 adet piston.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
Standart olarak 70 - 150 bar (maksimum 180 bar) basınç.
10 m R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RRB SHLW ROAD BLOCKER (Güçlendirilmiş - Sığ Montaj Modeli)
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).
Kabin Tipi

Sistem

Blocker Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)
Blocker Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel
Aksesuarlar

Montaj

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. 
Gövde U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac ile kaplanmıştır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulanmıştır.
Diğer tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. Hareketli kısımlar RAL 1003 sarı (çarpışma
yüzeyi sarı-siyah), sabit yol yüzey plakaları RAL 9005 siyah olarak sunulmaktadır. Ayrıca çarpışma yüzeyi reflekte uyarı işaret ve yazıları ile
tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Araç geçiş yüzeyi 8 / 9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik sac ile kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3 m genişliğindeki bir road blockerda 6 adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz
çelik menteşeler ile hareket eder. 45º açı ile yükselir.
Çarpışma ünitesiyle yeraltı ünitesini birbirine bağlayan 6 takım (3 m uzunluğundaki road blocker için, diğer ebatlarda farklı adetlerde)
2'şer çift 15 mm kalınlığında ve birbirine 30 mm çapında paslanmaz çelik miller ile bağlanmış makas yapısı mevcuttur.
Blocker yukarı pozisyondayken gelen darbeler makaslara dağıtılır ayrıca dikey darbe güç dağıtıcı paneller darbe etkisini zemine ileterek
sönümleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Çarpışma yüzeyi (6+5 mm) mukavemeti arkasındaki darbe güç dağıtıcı paneller ve bu panelleri birbirine bağlayan U profiller ile arttırılmıştır.
Blocker ünitesi ön ve yan cepheleri dekoratif teleskopik ön panellerle kapatılmıştır (ops).
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu mevcuttur.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi (sensör varsa) durumu, emniyet sensörleri (varsa)
ve loop dedektörlerin (varsa) durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda road blocker olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile
yükseltilebilir ve indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlar.
Teleskopik ön panel, hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi
(50 yükselme + 50 inme), yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası
(Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma
galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu
(güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma galvaniz, çift
etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye sensörü, farklı ürün ebatları.
C35 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RB SHLW ROAD BLOCKER
(Giriş Kontrol - Sığ Montaj Modeli)

Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı
Darbe/Çarpışma
Dayanımı

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir). Opsiyonel olarak güç kesintisinde
24V DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC)
Standart operasyon ~3 - 5 sn (yükselme/inme, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn (4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak kalkış
hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)
Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-4)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)
Gömme Derinliği
290 mm
Ürün Kodu

Blocker Ünitesi
Genişliği - mm (X)

Piston
Adedi

Kalkış Yüksekliği (H)
900 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)

RB 10P 90 SHLW

1000

1

2000 x 1565 x 290

RB 15P 90 SHLW

1500

1

2000 x 2065 x 290

RB 20P 90 SHLW

2000

1

2000 x 2565 x 290

RB 25P 90 SHLW

2500

1

2000 x 3065 x 290

RB 30P 90 SHLW

3000

1

2000 x 3565 x 290

RB 35P 90 SHLW

3500

2

2000 x 4065 x 290

RB 40P 90 SHLW

4000

2

2000 x 4565 x 290

RB 45P 90 SHLW

4500

2

2000 x 5065 x 290

RB 50P 90 SHLW

5000

2

2000 x 5565 x 290

RB 55P 90 SHLW

5500

2

2000 x 6065 x 290

RB 60P 90 SHLW

6000

2

2000 x 6565 x 290

* Farklı kalkış yükseklikleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.
Aks Yükü Dayanımı

40 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı hidrolik silindir.
1 - 3 m genişliğinde road blockerlar için 1 adet piston.
3,5 - 6,0 m genişliğinde road blockerlar için 2 adet piston.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
Standart olarak 70 - 150 bar (maksimum 180 bar) basınç.
10 m R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RB SHLW ROAD BLOCKER (Giriş Kontrol - Sığ Montaj Modeli)
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).
Kabin Tipi

Sistem

Blocker Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)
Blocker Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel
Aksesuarlar

Montaj

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. 
Gövde U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac ile kaplanmıştır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulanmıştır.
Diğer tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. Hareketli kısımlar RAL 1003 sarı (çarpışma
yüzeyi sarı-siyah), sabit yol yüzey plakaları RAL 9005 siyah olarak sunulmaktadır. Ayrıca çarpışma yüzeyi reflekte uyarı işaret ve yazıları ile
tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Araç geçiş yüzeyi 8 / 9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik sac ile kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3 m genişliğindeki bir road blockerda 6 adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz
çelik menteşeler ile hareket eder. 45º açı ile yükselir.
Çarpışma ünitesiyle yeraltı ünitesini birbirine bağlayan 6 takım (3 m uzunluğundaki road blocker için, diğer ebatlarda farklı adetlerde) 2'şer
çift 15 mm kalınlığında ve birbirine 30 mm çapında paslanmaz çelik miller ile bağlanmış makas yapısı mevcuttur.
Çarpışma yüzeyi (6 mm) içiçe geçmiş U profillerden imal edilmiş konstrüktif yapı ile bunlara bağlanmış dikey darbe güç dağıtıcı U profillerden
oluşmuştur.
Blocker ünitesi ön ve yan cepheleri dekoratif teleskopik ön panellerle kapatılmıştır (ops.).
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu mevcuttur.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi (sensör varsa) durumu, emniyet sensörleri (varsa)
ve loop dedektörlerin (varsa) durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda road blocker olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile
yükseltilebilir ve indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlar.
Teleskopik ön panel, hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi
(50 yükselme + 50 inme), yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası
(Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma
galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu
(güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma galvaniz, çift
etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye sensörü, farklı ürün ebatları.
C35 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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TRB ROAD BLOCKER

(Trafik Düzenleme - Sığ Montaj Modeli)

Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı
Darbe / Çarpışma
Dayanımı

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V
DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC)
Standart operasyon ~3 - 5 sn (yükselme/inme, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn (4 metre genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak kalkış
hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)
-

Gömme Derinliği
210 mm
Ürün Kodu

Blocker Ünitesi
Genişliği - mm (X)

Piston
Adedi

Kalkış Yüksekliği (H)
500 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)

Kalkış Yüksekliği (H)
600 mm
Ölçüler - mm
(LxWxD)

TRB 10P_ _ SHLW

1000

1

980 x 1210 x 210

1142 x 1240 x 210

TRB 15P_ _ SHLW

1500

1

980 x 1710 x 210

1142 x 1740 x 210

TRB 20P_ _ SHLW

2000

1

980 x 2210 x 210

1142 x 2240 x 210

TRB 25P_ _ SHLW

2500

1

980 x 2710 x 210

1142 x 2740 x 210

TRB 30P_ _ SHLW

3000

1

980 x 3210 x 210

1142 x 3240 x 210

TRB 35P_ _ SHLW

3500

2

980 x 3710 x 210

1142 x 3740 x 210

TRB 40P_ _ SHLW

4000

2

980 x 4210 x 210

1142 x 4240 x 210

TRB 45P_ _ SHLW

4500

2

980 x 4710 x 210

1142 x 4740 x 210

TRB 50P_ _ SHLW

5000

2

980 x 5210 x 210

1142 x 5240 x 210

TRB 55P_ _ SHLW

5500

2

980 x 5710 x 210

1142 x 5740 x 210

TRB 60P_ _ SHLW

6000

2

980 x 6210 x 210

1142 x 6240 x 210

* Farklı kalkış yükseklikleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Aks Yükü Dayanımı

40 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı hidrolik silindir.
1 - 3 m genişliğinde road blockerlar için 1 adet piston.
3,5 - 6,0 m genişliğinde road blockerlar için 2 adet piston.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
Standart olarak 70 - 150 bar (maksimum 180 bar) basınç.
10 m R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TRB ROAD BLOCKER (Trafik Düzenleme - Sığ Montaj Modeli)
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).

Sistem

Blocker Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)
Blocker Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel
Aksesuarlar

Montaj

Kabin Tipi

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

Yükseklik (mm)

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası (ops.) ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. 
Gövde U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiştir. Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac ile kaplanmıştır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya uygulanmıştır.
Diğer tüm birimler antikorozif primer üzeri çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. Hareketli kısımlar RAL 1003 sarı (çarpışma
yüzeyi sarı-siyah), sabit yol yüzey plakaları RAL 9005 siyah olarak sunulmaktadır. Ayrıca çarpışma yüzeyi reflekte uyarı işaret ve yazıları ile
tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Araç geçiş yüzeyi 8 / 9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik sac ile kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3 m genişliğindeki bir road blockerda 6 adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz
çelik menteşeler ile hareket eder. 45º açı ile yükselir.
Çarpışma ünitesiyle yeraltı ünitesini birbirine bağlayan 6 takım (3 m uzunluğundaki road blocker için, diğer ebatlarda farklı adetlerde) 2'şer
çift 10 mm kalınlığında ve birbirine 30 mm çapında paslanmaz çelik miller ile bağlanmış makas yapısı mevcuttur.
Blocker ünitesi ön ve yan cepheleri dekoratif teleskopik ön panellerle kapatılmıştır (ops.).
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu mevcuttur.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi (sensör varsa) durumu, emniyet sensörleri (varsa)
ve loop dedektörlerin (varsa) durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda road blocker olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile
yükseltilebilir ve indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlar.
Teleskopik ön panel, hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (hızlı kalkış özelliği), manuel kaldırma el pompası, güç
kesintisinde 24V DC motor ilavesi (50 yükselme + 50 inme), yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler
için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik
lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki
direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar,
sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye
sensörü, rampa, farklı ürün ebatları.
C35 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Genel Teknik Özellikler (Sığ Montaj)
HRB

RRB

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik
Modeli)

RB

(Güçlendirilmiş Model)

TRB

(Giriş Kontrol Modeli)

(Trafik Düzenleme Modeli)

390 mm

290 mm

210 mm

Çarpışma Dayanımı

ASTM F2656-18 C750/7200 P1 (K-12),
PAS68:2013 7500[N3]/80,
IWA 14-1:2013 7200[N3]/80
test sertifikalı (HRB30P90SHLW)

ASTM F2656 M40, C740 (K-8),
PAS68[N2/N3]/64 ve
IWA 14-1[N2A/N2B/N3C]/64
seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.

ASTM F2656 M30, C730 (K-4),
PAS68[N2/N3]/48 ve
IWA 14-1[N2A/N2B/N3C]/48
seviyelerinde darbelere
dayanacak mukavemette
tasarlanıp üretilmiştir.

-

Aks Yükü Dayanımı

50 t

50 t

40 t

40 t

10 mm

6 + 5 mm

6 mm

5 mm

ed

tifi

cer

Gömme Derinliği

Çarpışma Yüzeyi
Kalınlığı
Üst Sac Kalınlığı

Genel Özellikler

400 mm

10 / 11 mm

8 / 9 mm

8 / 9 mm

8 / 9 mm

Dikey Darbe Emiciler

8 mm solid paneller

6 mm U profiller

6 mm U profiller

5 mm U profiller

Yağ Seviye Sensörü

Standart

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel

Manuel Kaldırma
El Pompası

Standart

Standart

Standart

Opsiyonel

C30 kalite beton ve demir donatı
ile montaj yapılır.

C35 kalite beton ve demir donatı
ile montaj yapılır.

C35 kalite beton ve demir donatı
ile montaj yapılır.

C35 kalite beton ve demir
donatı ile montaj yapılır.

Montaj

380V AC 3-Faz, 50/60 Hz, 2,2 - 11 kW
PLC kontrol ünitesi.
24V DC kontrol sistemi.
24V DC solenoidler.
3-5 sn kalkış hızı (opsiyonel hidrolik akümülatör (EFO) ile ~1 - 1,5 sn, 4 m genişlikten sonra road blocker ebatlarına bağlı olarak hızlı kalkış süresi değişebilir).
IP55 hidrolik güç ünitesi, opsiyonel IP67 kutu içinde elektronik kontrol ünitesi, IP68 hidrolik piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C) çalışma ısısı.
Hortum patlamasına karşı dahili valf.
R2 çift sarmal hidrolik yağ hortumu (10 mt).
Manyetik metal toplayıcılı, emiş filtreli 40 - 120 lt yağ tankı
Yağ seviye ve sıcaklık göstergesi.
Sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı hidrolik güç ünitesi (HGÜ) kabini.
Dış ortam giriş ve çıkışları (emniyet sensörü, loop dedektör, trafik lambası, flaşör).
İniş kalkış sırasında sesli ikaz.
Otomatik / Manuel programlanabilir geçiş yetkisi (loop dedektör opsiyonu ile).
Manuel indirme vanası.
Özel tasarım, tam boya dağıtılmış menteşe sistemi.
Araç geçiş yüzeyi sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı kaydırmaz çelik, diğer kısımlar çift komponentli endüstriyel boya.
Kaynak, civata ve kama geçmeli yapı ile yüksek mukavemet kazandırılmış konstrüksiyon.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısı.
3 fonksiyonlu IP67 manuel kontrol buton ünitesi.
Acil durum butonu.
Reflekte uyarı işaretleri.
Sığ montaj özelliği sayesinde mevcut altyapı ve tesisatta değişiklik gerektirmeyen montaj yapısı.

Opsiyonel Özellik ve Aksesuarlar

Teleskopik ön panel, hidrolik akümülatör 1 piston veya 2 pistonlu sistemler için (EFO, hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (50 yükselme + 50 inme),
yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz
çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm
yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, sıcak daldırma
galvaniz, çift etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik ünite, diagnostik ekranlı PLC, ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye sensörü, farklı ürün ebatları.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

REFERANS GÖRSELİ SHALLOW

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

51

BOLLARDS
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MANTAR BARİYERLER
		 HİDROLİK MANTAR BARİYERLER
60		 DERİN MONTAJ SERİSİ
60		
HBD/12 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - HİDROLİK MODEL)
64		
HBD/8 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - HİDROLİK MODEL)
68		
RBD/4 (GÜÇLENDİRİLMİŞ - HİDROLİK MODEL)
74		
TBD
(TRAFİK DÜZENLEME - HİDROLİK MODEL)
78		 GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER (HİDROLİK MODELLER)
79		 SABİT MANTAR BARİYERLER
80		 DERİN MONTAJ SERİSİ
80		
HBD/12 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT MODEL)
81		
HBD/8 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT MODEL)
82		
RBD/4 (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SABİT MODEL)
84		 SIĞ MONTAJ SERİSİ
84		
HBD/12 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
85		
HBD/8 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
88		
RBD/4 SHLW (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
90		 TRAFİK DÜZENLEME SERİSİ
90		
TBD (TRAFİK KONTROL - SABİT MODEL)
92		 SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
92		
TBD RMB - SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

M40 Montajı

55

56

57

M50 Montajı
58

59

HBD/12 MANTAR BARİYER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Hidrolik Model)

Ölçüler (mm)

00

20

25

70

250

1560

1750

900

Ø270

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı

60

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 1,1 - 11 kW motor (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısı ve sisteme dahil edilecek
aksesuarlara göre değişen). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC).
Standart operasyon; ~2,5 - 5 sn (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) yükselme alçalma.
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn. (beslenecek mantar bariyer sayısı ve kalkış yüksekliğine bağlı
olarak kalkış hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HBD/12 MANTAR BARİYER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Hidrolik Model)
Darbe / Çarpışma Dayanımı

Amerikan ASTM F2656-07 standardına göre M50 (K-12) seviyesinde test edilip sertifikalandırılmış (HBD 275 H 90) olup, aşağıdaki
seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

PAS 68
IWA 14-1

N3
N3C

7500 kg
7200 kg

80 km/h (50 mph)
80 km/h (50 mph)

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)
Aks Yükü Dayanımı

70 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş çift etkili, toza karşı korumalı hidrolik silindir.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt (beslenecek mantar bariyer sayısı ve
kalkış yüksekliğine bağlı olarak değişen) kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye göstergesi ve sensörü, yağ sıcaklık göstergesi,
düşük yağ seviyesi için sesli alarm.
60 - 120 bar (max.160 bar) (beslenecek mantar bariyer sayısına göre
değişen) basınç.
10mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Çoklu montajlarda ara bağlantı hortumları.
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valflere kolay ulaşılmasını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin)
Kabin Tipi

Sistem

Bariyer Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra bariyer ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Bariyer pozisyonu ve trafik sinyalizasyonu için IP67 manyetik sensör mevcuttur.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Tepe nokta vurma sönümleyici yay sistemi vardır.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Mantar Bariyer Ankraj Kasası:
Ø338 mm sıcak daldırma galvanizli çelik ve ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Hidrolik güç ünitesi konumu ve kurulum yeri şartlarına göre, her 2 taraftan bağlantıya imkan veren hidrolik hortum ve kablo giriş delikleri ile
donatılmıştır.
Yağmur suyu tahliyesi için bağlantı yuvası içermektedir.
Montaj plakası ile taban betonuna saplamalar vasıtasıyla kolay montaj, montaj sonrasında hidrolik hortum ve kablolara kolay ulaşım imkanı
sağlanmıştır.
Ana Mantar Bariyer Yuvası:		
Ø324 mm sıcak daldırma galvanizli ve mantar bariyer silindirinin ana yuvasını oluşturmak üzere yapılandırılmıştır.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ana yuvaya birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş 5 adet yatak (iç yatak) boyunca hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin alt bağlantısını içermektedir.

Bariyer Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Mantar Bariyer Silindiri (Çarpışma Ünitesi):
Ø270 mm (Ø275 mm giydirme ile) standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde veya 304 - 316 kalite paslanmaz çelik
giydirme) renginde elektrostatik toz boyalı 10 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik boru içerisinde 65 - 90 mm eksantrik et
kalınlığında solid çelik ve kompozit dolgulu çarpışma yüzeyi.
10 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel
yıldız formlu darbe emici iç yapı.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen RAL 9006 elektrostatik toz boyalı alüminyum mantar bariyer
üst kapağı ile kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ana yuvaya birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş özel metal olmayan yataklama malzemesinden üretilmiş 5 adet yatak boyunca (dış yatak) hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin üst bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankraj kasası sayesinde çarpışma hasarı halinde ana mantar bariyer yuvası ile birlikte değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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HBD/12 MANTAR BARİYER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Hidrolik Model)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

Montaj

62

Yol Yüzey Plakası:
RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 15 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten
imal edilmiş olup, civatalı bağlantısı sayesinde kolaylıkla sökülebilir.
Aynı zamanda toz keçesi içermektedir.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak diagnostik ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi durumu, emniyet sensörleri (varsa) ve loop
dedektörlerin (varsa) durumu, mantar bariyer pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda bollard olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile yükseltilebilir ve
indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 60 - 100 hareket sağlar (minimum hareket sayısı sistemdeki bollard adedine göre değişir).
Hidrolik akümülatör (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (minimum 60 - 100 hareket), yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ
soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz
çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak),
emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan
kumanda alıcı + verici, harici butonlar, diagnostik ekranlı PLC, farklı ürün ebatları, 304 - 316 kalite paslanmaz çelik giydirme.
C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır. Birden
fazla mantar bariyerin tek güç ünitesinden kontrol edilebildiği çoklu mantar bariyer kurulum imkanı vardır. Çoklu kurulumlarda; M50 sertifikalı
kurulumlar için minimum 2 mantar bariyer monte edilmelidir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

REFERANS

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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HBD/8 MANTAR BARİYER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Hidrolik Model)

Ölçüler (mm)
Ø270

0

15

00

250

1560

1750

900

0
20

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı
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Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 1,1 - 11 kW motor (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısı ve sisteme dahil edilecek
aksesuarlara göre değişen). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC).
Standart operasyon; ~2,5 - 5 sn (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) yükselme alçalma.
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) 1 - 1,5 sn. (beslenecek mantar bariyer sayısı ve kalkış yüksekliğine bağlı
olarak kalkış hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HBD/8 MANTAR BARİYER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Hidrolik Model)

Darbe / Çarpışma Dayanımı

Amerikan ASTM F2656-07 standardına göre M40 (K-8) seviyesinde test edilip sertifikalandırılmış (HBD 275 H 90) olup, aşağıdaki
seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

PAS 68
IWA 14-1

N3
N3C

7500 kg
7200 kg

64 km/h (40 mph)
64 km/h (40 mph)

Aks Yükü Dayanımı

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)
70 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş çift etkili, toza karşı korumalı hidrolik silindir.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt (beslenecek mantar bariyer sayısı ve kalkış
yüksekliğine bağlı olarak değişen) kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye göstergesi ve sensörü, yağ sıcaklık göstergesi, düşük yağ
seviyesi için sesli alarm.
60 - 120 bar (max.160 bar) (beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) basınç.
10mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Çoklu montajlarda ara bağlantı hortumları.
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valflere kolay ulaşılmasını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma
galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).
Kabin Tipi

Sistem

Bariyer Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)

Bariyer Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra bariyer ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Bariyer pozisyonu ve trafik sinyalizasyonu için IP67 manyetik sensör mevcuttur.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Tepe nokta vurma sönümleyici yay sistemi vardır.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Mantar Bariyer Ankraj Kasası:
Ø338 mm sıcak daldırma galvanizli çelik ve sağlamlaştırılmış yapıda ve ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden
sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Hidrolik güç ünitesi konumu ve kurulum yeri şartlarına göre, her 2 taraftan bağlantıya imkan veren hidrolik hortum ve kablo giriş delikleri ile
donatılmıştır.
Yağmur suyu tahliyesi için bağlantı yuvası içermektedir.
Montaj plakası ile taban betonuna saplamalar vasıtasıyla kolay montaj, montaj sonrasında hidrolik hortum ve kablolara kolay ulaşım imkanı
sağlanmıştır.
Ana Mantar Bariyer Yuvası:		
Ø324 mm sıcak daldırma galvanizli ve mantar bariyer silindirinin ana yuvasını oluşturmak üzere yapılandırılmıştır.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ana yuvaya birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş 5 adet yatak (iç yatak) boyunca hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin alt bağlantısını içermektedir.
Mantar Bariyer Silindiri (Çarpışma Ünitesi):
Ø270 mm (Ø275 mm giydirme ile) standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde veya 304 - 316 kalite paslanmaz çelik
giydirme) renginde elektrostatik toz boyalı 10 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik boru içerisinde 65 - 90 mm eksantrik et
kalınlığında solid çelik ve kompozit dolgulu çarpışma yüzeyi.
10 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel
yıldız formlu darbe emici iç yapı.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen RAL 9006 elektrostatik toz boyalı alüminyum mantar bariyer
üst kapağı ile kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ana yuvaya birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş özel metal olmayan yataklama malzemesinden üretilmiş 5 adet yatak boyunca (dış yatak) hareket etmektedir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

65

HBD/8 MANTAR BARİYER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Hidrolik Model)

Yol Yüzey Plakası:
RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 15 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten
imal edilmiş olup, civatalı bağlantısı sayesinde kolaylıkla sökülebilir.
Aynı zamanda toz keçesi içermektedir.
Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

Montaj

66

IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi durumu, emniyet sensörleri (varsa) ve loop dedektörlerin
(varsa) durumu, mantar bariyer pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda bollard olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile yükseltilebilir ve
indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 60 - 100 hareket sağlar (minimum hareket sayısı sistemdeki bollard adedine göre değişir).
Hidrolik akümülatör (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (minimum 60 - 100 hareket), yağ ısıtıcı (yağ tankı için),
yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite
paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör
(çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için),
kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, diagnostik ekranlı PLC, farklı ürün ebatları, 304 - 316 kalite paslanmaz çelik
giydirme.
C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır. Birden
fazla mantar bariyerin tek güç ünitesinden kontrol edilebildiği çoklu mantar bariyer kurulum imkanı. Çoklu kurulumlarda; mantar bariyerler
arası mesafenin / açıklığın azami 1200 mm olması tavsiye edilmektedir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

REFERANS

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RBD/4 MANTAR BARİYER
(Güçlendirilmiş - Hidrolik Model)

Ölçüler (mm)
Ø 270

00

15

00

250

1556

1750

900

20

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Enerji
Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı

Çalışma Isısı

68

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 1,1 - 11 kW motor (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısı ve sisteme dahil edilecek
aksesuarlara göre değişen). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC).
Standart operasyon; ~2,5 - 5 sn (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) yükselme alçalma.
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) 1 - 1,5 sn. (beslenecek mantar bariyer sayısı ve kalkış yüksekliğine bağlı
olarak kalkış hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RBD/4 MANTAR BARİYER (Güçlendirilmiş - Hidrolik Model)
Darbe / Çarpışma Dayanımı

Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-4)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)

Aks Yükü Dayanımı

(Uygulanabilir yükseklikler için lütfen iletişime geçiniz.)
50 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş çift etkili, toza karşı korumalı hidrolik silindir.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt (beslenecek mantar bariyer sayısı ve
kalkış yüksekliğine bağlı olarak değişen) kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye göstergesi ve sensörü, yağ sıcaklık göstergesi,
düşük yağ seviyesi için sesli alarm.
60 - 120 bar (max.160 bar) (beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) basınç.
10mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Çoklu montajlarda ara bağlantı hortumları.
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valflere kolay ulaşılmasını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma
galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).

Sistem

Bariyer Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)

Bariyer Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kabin Tipi

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra bariyer ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Bariyer pozisyonu ve trafik sinyalizasyonu için IP67 manyetik sensör mevcuttur.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Tepe nokta vurma sönümleyici yay sistemi vardır.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Mantar Bariyer Ankraj Kasası:
Ø338 mm sıcak daldırma galvanizli çelik ve sağlamlaştırılmış yapıda ve ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden
sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Hidrolik güç ünitesi konumu ve kurulum yeri şartlarına göre, her 2 taraftan bağlantıya imkan veren hidrolik hortum ve kablo giriş delikleri ile
donatılmıştır.
Yağmur suyu tahliyesi için bağlantı yuvası içermektedir.
Montaj plakası ile taban betonuna saplamalar vasıtasıyla kolay montaj, montaj sonrasında hidrolik hortum ve kablolara kolay ulaşım imkanı
sağlanmıştır.
Ana Mantar Bariyer Yuvası:		
Ø324 mm sıcak daldırma galvanizli ve mantar bariyer silindirinin ana yuvasını oluşturmak üzere yapılandırılmıştır.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ana yuvaya birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş 5 adet yatak (iç yatak) boyunca hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin alt bağlantısını içermektedir.
Mantar Bariyer Silindiri (Çarpışma Ünitesi):
Ø270 mm (Ø275 mm giydirme ile) standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde veya 304 - 316 kalite paslanmaz çelik
giydirme) renginde elektrostatik toz boyalı 8 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik boru içerisinde 65 - 90 mm eksantrik et
kalınlığında solid çelik çarpışma yüzeyi.
5 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel yıldız
formlu darbe emici iç yapı.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen RAL 9006 elektrostatik toz boyalı alüminyum mantar bariyer üst
kapağı ile kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ana yuvaya birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş özel metal olmayan yataklama malzemesinden üretilmiş 5 adet yatak boyunca (dış yatak) hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin üst bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankraj kasası sayesinde çarpışma hasarı halinde ana mantar bariyer yuvası ile birlikte değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RBD/4 MANTAR BARİYER (Güçlendirilmiş - Hidrolik Model)

Yol Yüzey Plakası:
RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 15 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten
imal edilmiş olup, civatalı bağlantısı sayesinde kolaylıkla sökülebilir.
Aynı zamanda toz keçesi içermektedir.
Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

Montaj

70

IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Sistem PLC ile çalışmaktadır.
Opsiyonel olarak ekranlı PLC ile sistemin düşük yağ seviyesi durumu, emniyet sensörleri (varsa) ve loop dedektörlerin
(varsa) durumu, mantar bariyer pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda bollard olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile yükseltilebilir ve
indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 60 - 100 hareket sağlar (minimum hareket sayısı sistemdeki bollard adedine göre değişir).
Hidrolik akümülatör (hızlı kalkış özelliği), güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (minimum 60 - 100 hareket), yağ ısıtıcı (yağ tankı için),
yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite
paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör
(çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için),
kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, diagnostik ekranlı PLC, farklı ürün ebatları, 304 - 316 kalite paslanmaz çelik
giydirme.
C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır. Birden
fazla mantar bariyerin tek güç ünitesinden kontrol edilebildiği çoklu mantar bariyer kurulum imkanı. Çoklu kurulumlarda; mantar bariyerler
arası mesafenin / açıklığın azami 1200 mm olması tavsiye edilmektedir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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TBD MANTAR BARİYER

(Trafik Düzenleme - Hidrolik Model)

Ölçüler (mm)

800

Ø220

00

2300

240

1205

1300

12

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Enerji

Çalışma Isısı

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 1,1 - 11 kW motor (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısı ve sisteme dahil edilecek
aksesuarlara göre değişen). Opsiyonel olarak güç kesintisinde 24V DC ile çalışabilme.
24V DC beslemeli ÖZAK PLC kontrol ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoidler 24V DC (ops. 12V DC / 220V AC).
Standart operasyon; ~2,5 - 6 sn (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) yükselme alçalma.
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO, hidrolik akümülatör destekli) 1 - 1,5 sn. (beslenecek mantar bariyer sayısı ve kalkış yüksekliğine bağlı
olarak kalkış hızı değişebilir).
IP55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP67 - Elektronik Kontrol Ünitesi IP67 kutu korumalı (opsiyonel)
IP68 - Hidrolik Piston
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C)

Darbe / Çarpışma Dayanımı

-

Aks Yükü Dayanımı

40 t

Hidrolik Silindir Ünitesi

Ağır koşullar için geliştirilmiş çift etkili, toza karşı korumalı hidrolik silindir.

Hidrolik Güç Ünitesi
ve Kabini

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40 - 120 lt (beslenecek mantar bariyer sayısı ve kalkış
yüksekliğine bağlı olarak değişen) kapasiteli emiş filtreli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
55 - 120 bar (max. 160 bar) (beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) basınç.
10mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Çoklu montajlar için ara bağlantı hortumları.

Kontrol / Kumanda
Hız

IP Sınıfı
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TBD MANTAR BARİYER (Trafik Düzenleme - Hidrolik Model)
Motor, hidrolik pompa ve solenoid valflere kolay ulaşılmasını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik
toz boyalı çelik kabin içinde bulunmaktadır (ops. paslanmaz çelik kabin).
Kabin Tipi

Sistem

Bariyer Ünitesi
(Yeraltı Ünitesi)

Bariyer Ünitesi
(Çarpışma Ünitesi)

Kontrol Sistemi

Enerji Kesintisi Durumu
Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Montaj

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Kabin 1

940

570

970

Kabin 2

1040

590

1285

Kabin 3

1243

840

1285

* Tercih edilen ürün konfigürasyonuna göre kabin tipi belirlenir.
Aşağı, yukarı, dur ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, emniyet sensörü, trafik lambası, kablosuz uzaktan
kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali, alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda standart olarak durur, opsiyonel olarak iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası (ops.) ile yükseltilip, manuel valf ile de indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra bariyer ünitesi otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör
opsiyonuyla mümkündür.
Bariyer pozisyonu ve trafik sinyalizasyonu için IP67 manyetik sensör mevcuttur.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
Hızlı kalkış (EFO, varsa) komutu verildiğinde varsa güvenlik ekipmanları (emniyet sensörü, loop dedektör vb.) devrededir, opsiyonel olarak tüm
güvenlik ekipmanları devre dışı bırakılabilir.
Mantar Bariyer Ankraj Kasası:
Ø267 mm sıcak daldırma galvanizli çelik ve ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde
tasarlanmıştır. Hidrolik güç ünitesi konumu ve kurulum yeri şartlarına göre, her 2 taraftan bağlantıya imkan veren hidrolik hortum ve kablo
giriş delikleri ile donatılmıştır.
Yağmur suyu tahliyesi için bağlantı yuvası içermektedir.
Montaj plakası ile taban betonuna saplamalar vasıtasıyla kolay montaj, montaj sonrasında hidrolik hortum ve kablolara kolay ulaşım imkanı
sağlanmıştır.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ankraj kasasına birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş 3 adet yatak (iç yatak) boyunca hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin alt bağlantısını içermektedir.
Mantar Bariyer Silindiri:
Ø220 mm çapında toplam 6 mm et kalınlığında sıcak daldırma galvanizlenmiş çelik üzeri 304 kalite (ops. 304 kalite paslanmaz çelik üzeri
elektrostatik toz boya veya 316 kalite) paslanmaz çelik giydirme.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen RAL 9006 elektrostatik toz boyalı alüminyum mantar bariyer
üst kapağı ile kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri ankraj kasasına birbirine eşit mesafede
yerleştirilmiş özel metal olmayan yataklama malzemesinden üretilmiş 3 adet yatak boyunca (dış yatak) hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin üst bağlantısını içermektedir.
Çarpışma ünitesi çarpışma hasarı halinde değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.
Yol Yüzey Plakası:
RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 15 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten
imal edilmiş olup, civatalı bağlantısı sayesinde kolaylıkla sökülebilir.
Aynı zamanda toz keçesi içermektedir.
IP67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet ve acil durum için 1 adet buton bulunur (opsiyonel
olarak hızlı kaldırma (EFO) için 1 adet buton bulunur).
Dahili LED indikasyonu ve 10 m kablosu bulunmaktadır.
Emniyet sensörü ve loop dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur.
Sistem ÖZAK PLC ile çalışmaktadır.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Güç kesilmesi durumunda bollard olduğu konumda kalır. Opsiyonel olarak, indirilebilir veya 24V DC motorlu battery pack ile yükseltilebilir ve
indirilebilir. Battery pack tam şarjda minimum 60 - 100 hareket sağlar (minimum hareket sayısı sistemdeki bollard adedine göre değişir).
Hidrolik akümülatör (hızlı kalkış özelliği), manuel kaldırma el pompası, güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (minimum 60 -100 hareket),
yağ ısıtıcı (yağ tankı için), yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı
- yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik
toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki ÖZAK
PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, yağ seviye sensörü, farklı ürün ebatları, 304 kalite
paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boya veya 316 kalite paslanmaz çelik giydirme.
C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin
emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır. Birden
fazla mantar bariyerin tek güç ünitesinden kontrol edilebildiği çoklu mantar bariyer kurulum imkanı vardır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Genel Teknik Özellikler
HBD

RBD

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik Modeli)

(Güçlendirilmiş Model)

TBD

(Trafik Düzenleme Modeli)

ied

if
rt

ce

Genel Özellikler

Çarpışma Dayanımı

ASTM F2656-07 standardına göre M50 (K-12) ve
M40 (K-8) seviyesinde çarpışma testi sertifikalı
(HBD 275 H 90 modeli) olup ayrıca;
PAS 68 [N3/N2]/80 ve 64 km/h ile
IWA 14-1 [N3C/N2A/N2B]/80 ve 64 km/h
seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.

ASTM F2656 M30, C730 (K-4),
PAS68[N2/N3]/48 ve
IWA 14-1[N2A/N2B/N3C]/48
seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.

-

Aks Yükü Dayanımı

70 t

50 t

40 t

Çarpışma Ünitesi Et
Kalınlığı

10 mm + 65/90 mm eksantrik ölçüde özel
yıldız formlu 10 mm kalınlığında solid paneller
ve kompozit dolgu.

8 mm + 65/90 mm eksantrik ölçüde
özel yıldız formlu 5 mm kalınlığında solid
paneller.

6 mm

Sıcak daldırma galvaniz üzeri
elektrostatik toz boya.

Sıcak daldırma galvaniz üzeri
elektrostatik toz boya.

Paslanmaz çelik geçme.

Yere Montaj
Destekleyici Çubuklar

Standart

Standart

-

Yağ Seviye Sensörü

Standart

Opsiyonel

Opsiyonel

Manuel Kaldırma
El Pompası

Standart

Standart

Opsiyonel

2,5 - 5 sn.

2,5 - 5 sn.

2,5 - 6 sn.

PLC kontrol ünitesi.

ÖZAK PLC kontrol ünitesi.

Çarpışma Ünitesi
Yüzey Özelliği

Hız
Kontrol Sistemi

PLC kontrol ünitesi.

380V AC 3-Faz, 50/60 Hz, 1,1 - 11 kW.
24 V DC kontrol sistemi.
24 V DC solenoidler.
Opsiyonel olarak hızlı kalkış (EFO-hidrolik akümülatör destekli) ~1 - 1,5 sn. (beslenecek mantar bariyer sayısı ve kalkış yüksekliğine bağlı olarak
hızlı kalkış süresi değişebilir).
IP55 hidrolik güç ünitesi, opsiyonel IP67 kutu içinde elektronik kontrol ünitesi, IP68 hidrolik piston.
-5°C / +55°C (ops. -30°C / +70°C) çalışma ısısı.
R2 çift sarmal hidrolik yağ hortumu (10 mt).
Manyetik metal toplayıcılı, emiş filtreli 40 - 120 lt yağ tankı
Yağ seviye ve sıcaklık göstergesi.
Sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı hidrolik güç ünitesi (HGÜ) kabini.
Dış ortam giriş ve çıkışları (emniyet sensörü, loop dedektör, trafik lambası, flaşör).
Bariyer pozisyonu ve trafik sinyalizasyonu için IP67 manyetik sensör mevcuttur.
İniş kalkış sırasında sesli ikaz.
Otomatik / Manuel programlanabilir geçiş yetkisi (loop dedektör opsiyonu ile).
Manuel indirme vanası.
Sıcak daldırma galvanizli çelik ana gövde.
25 mm kalınlığında alüminyum üst kapak.
Araç geçiş anında pistona yük bindirmeyen serbest kalan piston bağlantı yapısına sahiptir.
3 fonksiyonlu IP67 manuel kontrol buton ünitesi.
Acil durum butonu.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı)renkte reflekte bant.
Çoklu montajlarda ara bağlantı hortumları.
Montaj aparatları ile kolay montaj.

Opsiyonel Özellik ve Aksesuarlar

Hidrolik akümülatör (EFO, hızlı kalkış özelliği), manuel kaldırma el pompası, güç kesintisinde 24V DC motor ilavesi (minimum 60 - 100 hareket), yağ ısıtıcı (yağ tankı için),
yağ soğutucu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için), dalgıç pompa, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik
toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), loop dedektör (çift kontak), emniyet sensörü (50 cm yüksekliğindeki
direkleriyle beraber), IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, diagnostik ekranlı PLC, yağ
seviye sensörü, farklı ürün ebatları.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

		
MANTAR BARİYERLER
		 SABİT MANTAR BARİYERLER
80		 DERİN MONTAJ SERİSİ
80		
HBD/12 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT MODEL)
81		
HBD/8 (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT MODEL)
82		
RBD/4 (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SABİT MODEL)
84		 SIĞ MONTAJ SERİSİ
84		
HBD/12 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
85		
HBD/8 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
88		
RBD/4 SHLW (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
90		 TRAFİK DÜZENLEME SERİSİ
90		
TBD (TRAFİK KONTROL - SABİT MODEL)
92		 SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
92		
TBD RMB - SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
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HBD/12 MANTAR BARİYER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Sabit Model)

Ölçüler (mm)
Ø 270

692
* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

2100

700

692

1700

1000

Ø 270

Teknik Özellikler
Darbe / Çarpışma Dayanımı

Mantar Bariyer Yapısı

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Montaj

80

Amerikan ASTM F2656-15 standardına göre M50 (K-12) seviyesinde test edilip sertifikalandırılmış (HBD 275 S 100) olup, aşağıdaki
seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

PAS 68
IWA 14-1

N3
N3C

7500 kg
7200 kg

80 km/h (50 mph)
80 km/h (50 mph)

(Uygulanabilir ebatlar için lütfen iletişime geçiniz.)
Ø270 mm standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 10 mm kalınlığında sıcak
daldırma galvaniz kaplı çelik boru içerisinde solid çelik ve kompozit dolgulu çarpışma yüzeyi.
10 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel
yıldız formlu darbe emici iç yapı.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Çarpışma borusuna kaynaklı, 692x692 mm ebadında ankraj plakası ve çarpışma borusu etrafına kaynaklı 4 adet dikey ankraj destekleri ile
kolay teraziye almak için 4 adet ayar civatası içerir.
Mantar bariyer betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Çıkartılabilme opsiyonu (ASTM F2656-15 M50 (K-12), PAS 68 [N3]/80 ve IWA 14-1 [N3C]/80 seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilen), 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen, gövde renginde elektrostatik
toz boyalı veya paslanmaz çelik (304/316 kalite) mantar bariyer üst kapağı, paslanmaz çelik (304/316 kalite) giydirme yüzey, farklı renk
seçenekleri, farklı ürün ebatları.
4 saplama ile kolay teraziye alınarak C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama
işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak
montaj yapılmalıdır.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HBD/8 MANTAR BARİYER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Sabit Model)

Ölçüler (mm)
(Ø 278 giydirme ile)
Ø 273

700

1000

692

1700

1000

(Ø 278 giydirme ile)
Ø 273

692
* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Darbe / Çarpışma Dayanımı

Mantar Bariyer Yapısı

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Montaj

Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-8)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

64 km/h (40 mph)
64 km/h (40 mph)
64 km/h (40 mph)

(Uygulanabilir yükseklikler için lütfen iletişime geçiniz.)
Ø273 mm (Ø278 mm giydirme ile) standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 10 mm
kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik boru içerisinde solid çelik ve kompozit dolgulu çarpışma yüzeyi.
10 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel
üçgen formlu darbe emici iç yapı.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Çarpışma borusuna kaynaklı, 692x692 mm ebadında ankraj plakası ve çarpışma borusu etrafına kaynaklı 4 adet dikey ankraj destekleri ile
kolay teraziye almak için 4 adet ayar civatası içerir.
Mantar bariyer betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Çıkartılabilme opsiyonu (ASTM F2656 M40, C740 (K-8), PAS 68 [N2/N3]/64 ve IWA 14-1 [N2A/N2B/N3C]/64 seviyelerinde darbelere
dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilen), 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen, gövde renginde
elektrostatik toz boyalı veya paslanmaz çelik (304/316 kalite) mantar bariyer üst kapağı, paslanmaz çelik (304/316 kalite) giydirme yüzey,
farklı renk seçenekleri, farklı ürün ebatları.
4 saplama ile kolay teraziye alınarak C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama
işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak
montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RBD/4 MANTAR BARİYER
(Güçlendirilmiş - Sabit Model)

Ölçüler (mm)
(Ø 278 giydirme ile)
Ø 273

700

900

692

1700

1000

(Ø 278 giydirme ile)
Ø 273

692
* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Darbe / Çarpışma Dayanımı

Mantar Bariyer Yapısı

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Montaj
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Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-4)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)

(Uygulanabilir yükseklikler için lütfen iletişime geçiniz.)
Ø273 mm (Ø278 mm giydirme ile) standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 10 mm
kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik boru içerisinde 10 mm kalınlığında darbe emici dikey solid çelik panel ile güçlendirilmiş iç yapı
ve çarpışma yüzeyi.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Çarpışma borusuna kaynaklı, 692x692 mm ebadında ankraj plakası ve çarpışma borusu etrafına kaynaklı 4 adet dikey ankraj destekleri ile
kolay teraziye almak için 4 adet ayar civatası içerir.
Mantar bariyer betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Çıkartılabilme opsiyonu (ASTM F2656 M30, C730 (K-4), PAS 68 [N2/N3]/48 ve IWA 14-1 [N2A/N2B/N3C]/48 seviyelerinde darbelere
dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilen), 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen, gövde renginde
elektrostatik toz boyalı veya paslanmaz çelik (304/316 kalite) mantar bariyer üst kapağı, paslanmaz çelik (304/316 kalite) giydirme yüzey,
farklı renk seçenekleri, farklı ürün ebatları.
4 saplama ile kolay teraziye alınarak C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak montaj yapılır. Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama
işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak
montaj yapılmalıdır.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

		

		
MANTAR BARİYERLER
		 SIĞ MONTAJ SERİSİ
84		
HBD/12 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
85		
HBD/8 SHLW (ANTİ TERÖR / YÜKSEK GÜVENLİK - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
88		
RBD/4 SHLW (GÜÇLENDİRİLMİŞ - SABİT - SIĞ MONTAJ MODEL)
90		 TRAFİK DÜZENLEME SERİSİ
90		
TBD (TRAFİK KONTROL - SABİT MODEL)
92		 SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
92		
TBD RMB - SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
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HBD/12 SHLW MANTAR BARİYER

500

950

2500

(Ø 278 giydirme ile)
Ø 273

Ölçüler (mm)

1550

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Sabit - Sığ Montaj Model)

1073
2573

750

750

650

2070

1400
* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Darbe / Çarpışma Dayanımı

Mantar Bariyer Yapısı

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Montaj

84

Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-12)
N3
N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

80 km/h (50 mph)
80 km/h (50 mph)
80 km/h (50 mph)

(Uygulanabilir yükseklikler için lütfen iletişime geçiniz.)
Mantar bariyer borusu 950 mm yüksekliğinde Ø273 mm (Ø278 mm giydirme ile) çapında sıcak daldırma galvanizli ve sağlamlaştırılmış yapıda
tasarlanmıştır.
10 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel
yıldız formlu ve kompozit dolgulu darbe emici iç yapıdadır.
Çarpışma yüzeyi standart olarak RAL9006 renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) boyalıdır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Üst ve altında beton geçiş yarıkları bulunan, 2 adet ankraj plakası ve çarpışma yönünde “HEB” profillerle güçlendirilen, teraziye almak için 4
noktada ayar civatası içeren yüksek dayanımlı ankraj yapısı mevcuttur.
Yeraltı yapısı unsurları birbirlerine geçme, 10.9 kalitede civatalı ve kaynak yolu ile sabitlenerek azami dayanım kazandırılmıştır.
Çıkartılabilme opsiyonu (ASTM F2656 M50, C750 (K-12), PAS 68 [N3]/80 ve IWA 14-1 [N3C]/80 seviyelerinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilen), 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen, gövde renginde elektrostatik
toz boyalı veya paslanmaz çelik (304/316 kalite) mantar bariyer üst kapağı, paslanmaz çelik (304/316 kalite) giydirme yüzey, farklı renk
seçenekleri, farklı ürün ebatları.
4 saplama ile kolay teraziye alma, beton yayılımına imkan sağlayan delikli yere montaj plakası ile C35 kalite beton ve demir donatı kullanılarak
toplamda 500 mm derinliğe sığ montaj yapabilme imkanı sunulmaktadır. Çoklu kurulumlarda; M50 uyumlu kurulumlar için minimum 2 mantar
bariyer monte edilmelidir.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye
getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır. Çoklu kurulumlarda ; yukarıdaki darbe/çarpışma dayanımı seviyelerine
uygunluk için minimum 2 mantar bariyer monte edilmelidir.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HBD/8 SHLW MANTAR BARİYER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik - Sabit - Sığ Montaj Model)

Ölçüler (mm)

300

950

2500

1550

Ø273

750

750

650

2070

1400
* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Darbe /Çarpışma Dayanımı

Mantar Bariyer Yapısı

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Montaj

IWA 14-1:2013 Road Blocker V/7200[N3C]/64
PAS68:2013 Road Blocker V/7500[N3]/64
ASTM F2656-18 C740/7200 seviyesinde çarpışma testi sertifikalı (HBD 275 S 95/8 SRF).
Mantar bariyer borusu 950 mm yüksekliğinde Ø273 mm çapında sıcak daldırma galvanizli ve sağlamlaştırılmış yapıda tasarlanmıştır.
10 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel
yıldız formlu ve kompozit dolgulu darbe emici iç yapıdadır.
Çarpışma yüzeyi standart olarak RAL9006 renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) boyalıdır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Üst ve altında beton geçiş yarıkları bulunan, 2 adet ankraj plakası ve çarpışma yönünde “HEB” profillerle güçlendirilen, teraziye almak için 4
noktada ayar civatası içeren yüksek dayanımlı ankraj yapısı mevcuttur.
Yeraltı yapısı unsurları birbirlerine geçme, 10.9 kalitede civatalı ve kaynak yolu ile sabitlenerek azami dayanım kazandırılmıştır.
Çıkartılabilme opsiyonu (ASTM F2656 M40, C740 (K-8), PAS 68 [N2/N3]/64 ve IWA 14-1 [N2A/N2B/N3C]/64 seviyelerinde darbelere
dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilen), 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen, gövde renginde
elektrostatik toz boyalı veya paslanmaz çelik (304/316 kalite) mantar bariyer üst kapağı, paslanmaz çelik (304/316 kalite) giydirme yüzey,
farklı renk seçenekleri, farklı ürün ebatları.
4 saplama ile kolay teraziye alma, beton yayılımına imkan sağlayan delikli yere montaj plakası ile C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak
toplamda 300 mm derinliğe sığ montaj yapabilme imkanı sunulmaktadır.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye
getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RBD/4 SHLW MANTAR BARİYER
(Güçlendirilmiş - Sabit - Sığ Montaj Model)

Ölçüler (mm)

250

950

2500

1550

(Ø278 giydirme ile)
Ø273

750

750

650

2070

1400

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Darbe / Çarpışma Dayanımı

Mantar Bariyer Yapısı

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Montaj

88

Aşağıdaki seviyelerde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Standart

Araç Tipi

Ağırlık

Hız

ASTM F2656
PAS 68
IWA 14-1

M, C7 (K-4)
N2, N3
N2A, N2B, N3C

6800, 7200 kg
7500 kg
7200 kg

48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)
48 km/h (30 mph)

(Uygulanabilir yükseklikler için lütfen iletişime geçiniz.)
Mantar bariyer borusu 950 mm yüksekliğinde Ø273 mm (Ø278 mm giydirme ile) çapında sıcak daldırma galvanizli ve sağlamlaştırılmış yapıda
tasarlanmıştır.
10 mm kalınlığında solid çelik bardan oluşturulmuş çarpışma anında darbenin sönümlenmesini sağlayan ve mukavemeti arttıran iç yapıdadır.
Çarpışma yüzeyi standart olarak RAL9006 renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) boyalıdır.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Üst ve altında beton geçiş yarıkları bulunan, 2 adet ankraj plakası ve çarpışma yönünde “HEB” profillerle güçlendirilen, teraziye almak için 4
noktada ayar civatası içeren yüksek dayanımlı ankraj yapısı mevcuttur.
Yeraltı yapısı unsurları birbirlerine geçme, 10.9 kalitede civatalı ve kaynak yolu ile sabitlenerek azami dayanım kazandırılmıştır.
Çıkartılabilme opsiyonu (ASTM F2656 M30, C730 (K-4), PAS 68 [N2/N3]/48 ve IWA 14-1 [N2A/N2B/N3C]/48 seviyelerinde darbelere
dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilen), 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen, gövde renginde
elektrostatik toz boyalı veya paslanmaz çelik (304/316 kalite) mantar bariyer üst kapağı, paslanmaz çelik (304/316 kalite) giydirme yüzey,
farklı renk seçenekleri, farklı ürün ebatları.
4 saplama ile kolay teraziye alma, beton yayılımına imkan sağlayan delikli yere montaj plakası ile C35 kalite beton ve demir donatı kullanılarak
toplamda 250 mm derinliğe sığ montaj yapabilme imkanı sunulmaktadır.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye
getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

		
MANTAR BARİYERLER
		 TRAFİK DÜZENLEME SERİSİ
90		
TBD (TRAFİK KONTROL - SABİT MODEL)
92		 SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
92		
TBD RMB - SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER

89

TBD MANTAR BARİYER
(Trafik Kontrol - Sabit Model)

Ölçüler (mm)
Ø 220

434

50

200
250

434

1000

800

Ø 220

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Darbe /Çarpışma Dayanımı

-

Mantar Bariyer Yapısı

Mantar bariyer borusu 800 mm yüksekliğinde Ø220 mm çapında 6 mm et kalınlığında sıcak daldırma galvaniz üzeri standart olarak RAL9006
renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) elektrostatik toz boyalıdır.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Çıkartılabilme opsiyonu, 360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen, gövde renginde elektrostatik toz boyalı
veya paslanmaz çelik (304/316 kalite) mantar bariyer üst kapağı, paslanmaz çelik (304/316 kalite) giydirme yüzey, farklı renk seçenekleri,
farklı ürün ebatları.

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar
Montaj

90

4 saplama ile kolay teraziye alma, yere montaj plakası ile C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak kolay montaj imkanı sunulmaktadır.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye
getirilmelidir. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

		
MANTAR BARİYERLER
		 SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
92		
TBD RMB - SÖKÜLEBİLİR MANTAR BARİYER
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TBD RMB SÖKÜLEBİLİR
MANTAR BARİYER

Ø114

Ø220

300

500-1200

800-1500

500-1200
201

701-1401

Ölçüler (mm)

394

307

198

275

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.
* Sökülebilir mantar bariyerler ile uyumlu olarak sabit versiyonlar da
sunulmaktadır.

Teknik Özellikler
Darbe /Çarpışma Dayanımı

-

Mantar Bariyer Yapısı

Mantar bariyer borusu 900 mm yüksekliğinde Ø114 / 220 mm çapında 2 mm et kalınlığında sıcak daldırma galvaniz üzeri standart olarak
RAL9006 renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde veya 304 kalite paslanmaz çelik) elektrostatik toz boyalıdır.
Kırmızı (ops. beyaz, sarı) renkte reflekte bant.
Yeraltı ünitesi sıcak daldırma galvaniz kaplı güçlendirilmiş yapıda çelik olup kilitlenebilir yol seviyesi kapağı (gövde rengi ile renklendirilir) içerir.
Kapak yapısı mantar bariyerin kullanımda olduğu durumda yeraltı ünitesi içine saklanabilir şekilde tasarlanmış olup kaybolma riski
engellenmiştir.
Mantar bariyer söküldüğünde kapak kapatılıp kilitlenerek yol seviyesinde düz bir zemin elde edilir.
Sıcak daldırma galvaniz kaplı, özel tasarım sürgülü, özel anahtarlı kilit mekanizması içerir.
Kilit mekanizması; kullanımda olduğu durumda mantar bariyer gövdesini, kullanımda olmadığında ise yol seviyesi kapağını kilitleyerek
sabitlemektedir.
360o görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları, farklı ebat ürün, 304 kalite paslanmaz çelik ve diğer çeşitli malzeme seçenekleri.

Kilit Mekanizması

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar
Montaj

92

Yere montaj plakası ile beton ve demir donatı kullanılarak kolay montaj imkanı sunulmaktadır.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Üretici talimatlarına bağlı kalarak montaj yapılmalıdır.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

		
KOLLU BARİYERLER
94		G4000T
96		G6000T
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G4000T KOLLU BARİYER
(max. 4 m kol uzunluğu)

Ölçüler (mm)
260
=

884

=

1007

270

265

220

Teknik Özellikler
Gövde Ölçüleri

260 x 213 x 1007 (yükseklik) mm

Gövde Malzemesi - Finish

Galvaniz kaplı çelik - elektrostatik toz boyalı

Gövde Rengi

Kavuniçi (RAL 1028)

Gövde İçi Erişim

Gövde üstünde kilitli kapak ile

Net Kol Uzunluğu

4.0 m’ye kadar

Kol Malzemesi

Alüminyum

Kol Rengi

Beyaz (RAL 9010) - elektrostatik toz boyalı

94

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Güç Kaynağı

230 V AC 60/50 Hz. (±%10)

Güç Sarfiyatı

300 W

Akım

15A

Çalışma Şekli

Elektromekanik

Kurulum Yönü

Sağ - sol ayarlanabilir.

Çalışma Hızı

2 - 6 sn.

Manuel Kontrol

Anahtarla kilit boşa alınıp serbest bırakılır.

Çalışma Isısı

-20°C / +55°C (ops. -50°C ısı pozitifleme ile), %95 yoğuşmasız.

IP Derecesi

IP54, dış ortam kullanımına uygun.

Net Ağırlık

~47 kg (kol hariç)

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Emniyet sensörü (fotosel, montaj aparatları dahil), loop dedektör, flaşör indikatör (montaj aparatları dahil), kol üzeri lamba, trafik lambası
(Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz
üzeri elektrostatik toz boyalı), kol karşılık direği (3,0 m'den uzun kollar için zorunlu), destek ayağı (3,0 m'ye kadar kollar için), kırılan kol, kol altı
perde (2 m'lik modüller halinde), kol için lastik fitil, kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, kol için kırmızı reflektif etiket (24'lü
paket), anten ve kablosu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için).

OPSİYON VE AKSESUARLAR

Emniyet sensörü (fotosel)
(montaj aparatları dahil)

Kol altı perde
(2 m'lik modüller halinde)
* Emniyet sensörü (fotosel), destek ayağı
opsiyonlarıyla kullanılamaz.

Loop dedektör

Kol altı/üstü lastik fitil

Flaşör indikatör
(montaj aparatları dahil)

Kablosuz uzaktan kumanda
(alıcı & verici)

Kol üzeri lamba
* 6'lı paket

Manuel kumanda

Trafik ışığı (Ø200/300 mm) ve 2 m direği

Kol için kırmızı reflektif etiket
(24'lü paket)

Kol karşılık direği
* 3,0 m'den uzun kollar için zorunlu.

Anten ve kablosu

Destek ayağı
* 3,0 m'ye kadar kollar için.

Isı Pozitifleyici

Kırılan kol

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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G6000T KOLLU BARİYER
(max. 6.5 m kol uzunluğu)

Ölçüler (mm)
295

450

1077

225

914

225

460

240

* Farklı ebatlar opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Teknik Özellikler

96

Gövde Ölçüleri

450 x 232 x 1077 (yükseklik) mm

Gövde Malzemesi - Finish

Galvaniz kaplı çelik - elektrostatik toz boyalı

Gövde Rengi

Kavuniçi (RAL 1028)

Gövde İçi Erişim

Gövde üstünde kilitli kapak ile

Net Kol Uzunluğu

6.5 m’ye kadar

Kol Malzemesi

Alüminyum

Kol Rengi

Beyaz (RAL 9010) - elektrostatik toz boyalı

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Güç Kaynağı

230 V AC 60/50 Hz. (±%10)

Güç Sarfiyatı

300 W

Akım

15A

Çalışma Şekli

Elektromekanik

Kurulum Yönü

Sağ - sol ayarlanabilir.

Çalışma Hızı

4 - 8 sn.

Manuel Kontrol

Anahtarla kilit boşa alınıp serbest bırakılır.

Çalışma Isısı

-20°C / +55°C (Ops. -50°C ısı pozitifleme ile), %95 yoğuşmasız.

IP Derecesi

IP54, dış ortam kullanımına uygun.

Net Ağırlık

~72 kg (kol hariç)

Opsiyonel Özellikler
ve Aksesuarlar

Emniyet sensörü (fotosel, montaj aparatları dahil), loop dedektör, flaşör indikatör (montaj aparatları dahil), kol üzeri lamba, trafik lambası
(Ø200/300 mm, kırmızı - yeşil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası direği (sıcak daldırma galvaniz
üzeri elektrostatik toz boyalı), kol karşılık direği (5,0 m'den uzun kollar için zorunlu), destek ayağı (5,0 m'ye kadar kollar için), kırılan kol, kol altı
perde (2 m'lik modüller halinde), kol için lastik fitil, kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, kol için kırmızı reflektif etiket (24'lü
paket), anten ve kablosu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için).

OPSİYON VE AKSESUARLAR

Emniyet sensörü (fotosel)
(montaj aparatları dahil)

Kol altı perde
(2 m'lik modüller halinde)
* Emniyet sensörü (fotosel), destek ayağı
opsiyonlarıyla kullanılamaz.

Loop dedektör

Kol altı/üstü lastik fitil

Flaşör indikatör
(montaj aparatları dahil)

Kablosuz uzaktan kumanda
(alıcı&verici)

Kol üzeri lamba
* 6'lı paket

Manuel kumanda

Trafik ışığı (Ø200/300 mm) ve 2 m direği

Kol için kırmızı reflektif etiket
(24'lü paket)

Kol karşılık direği
* 5,0 m'den uzun kollar için zorunlu.

Anten ve kablosu

Destek ayağı
* 5,0 m'ye kadar kollar için.

Isı Pozitifleyici

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ
SAN. TİC. A.Ş.
Köseköy, Çuhane Cd.
N:130 41080 Kartepe
Kocaeli / TÜRKİYE
T : +90 262 373 48 48
came.com/ozak

AVRUPA
İTALYA
CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

ASYA
HİNDİSTAN
CAME India Automation
Solutions,
New Delhi

BELÇİKA
CAME Benelux, Lessines

B.A.E.
CAME Gulf, Dubai

HIRVATİSTAN
CAME Adriatic, Kastav

AMERİKA
BREZİLYA
CAME do Brasil Serviços de
Automaçao, São Paulo

FRANSA
CAME France, Paris
URBACO, Avignone
ALMANYA
CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart
İRLANDA
CAME BPT Ireland, Dublin

MEKSİKA
CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

HOLLANDA
CAME Nederland, Breda

PERU
CAME PARKARE Perù, Lima

POLONYA
CAME Poland, Warszawa

A.B.D.
CAME Americas Automation,
Miami

PORTEKİZ
CAME Portugal, Lisbon
RUSYA
CAME Rus, Moscow
İSPANYA
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona
İNGİLTERE
CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol
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ŞİLİ
CAME PARKARE Chile, Santiago

