J275

Tillträdeskontroll/ Pollare för kommersiella områden,
industriområden och områden med tillträdeskontroll

J275 HA V2 AUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE.

J275 F FAST TRAFIKPOLLARE.

Den automatiska höj-/sänkbara trafikpollaren J275 HA V2

Den fasta trafikpollaren FAAC J275 kräver inga större installa-

rekommenderas för alla områden med stor daglig genom-

tionsarbeten eller elektriska installationer. Den är därför idealisk

strömning, det vill säga kommersiella områden, industriom-

för permanenta installationer för att avgränsa områden med

råden och områden med tillträdeskontroll.

gågator och för mixade installationer tillsammans med andra
höj-/sänkbara pollare.

J275 SA HALVAUTOMATISK HÖJ-/SÄNKBAR TRAFIKPOLLARE.
Den halvautomatiska trafikpollaren J275 SA är särskilt anpassad för stadskärnor och områden där det är svårt att dra
ledningar. Tack vare gasdriften sker höjning och sänkning helt
mekaniskt och kräver ingen elektrisk anslutning.

Experts in perimeter protection

• Anpassad för högtrafikerade områden
• “Full optional” produkt - utrustad med de viktigaste
tillbehören redan vid leverans
• Enkelt underhåll (kan utföras av en person)
• Fullt utbytbar med första generationens trafikpollare
• Funktionen “Gentle stop” säkerställer mjukt stopp i
nedfält läge

Måttangivelser (dimensioner i mm)

Teknisk specifikation

J275 HA V2 H600 / J275 HA V2 H800

J275 HA H600 INOX / J275 HA H800 INOX

Typ av drift

Hydraulisk drift

Hydraulisk drift

Cylinderns höjd från marken

600 mm / 800 mm

600 mm / 800 mm

Cylinderns material

Stål S235JRG2 SS-EN 10219 (tjocklek 7 mm)

AISI 316L satinbehandlad (tjocklek 6 mm)

Höjningstid

~5 s (*) / ~7 s (*)

~5 s (*) / ~7 s (*)

Sänkningstid

~3,5 s (*) / ~4,5 s (*)

~3,5 s (*) / ~4,5 s (*)

Matningsspänning

220-240 V~ 50/60 Hz

220-240 V~ 50/60 Hz

Maximal effekt

575 W (*)

575 W (*)

Skyddsgrad hydraulik

IP67

IP67

Typ av användning

Användning i bostadsområden

Användning i bostadsområden

Mått för nedgrävd konstruktion (LxPxH)

560 x 560 x 950 mm / 560 x 560 x 1220 mm

560 x 560 x 950 mm / 560 x 560 x 1220 mm

Mått för utgrävt hål

1000 x 1000 x 1.250 mm / 1000 x 1000 x 1.250 mm

1000 x 1000 x 1.250 mm / 1000 x 1000 x 1.250 mm

(*) Värdena hänvisar till 230V - 50Hz

För beställning och ytterligare information
Kontakta Heras försäljningskontor för orderinformation.

Fätarpsvägen 396 | Helsingborg | 256 69 | Sverige
+46 771 50 60 50 | info@heras.se | heras.se
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