Fordonsbarriär 94x-serien
Tillträdeskontroll / Krocktestade vägbommar
Heras 94x-serien är ett sortiment av tunga, dubbla och

94x-serien är i första hand avsedd att användas som

vandalsäkra vägbommar som har krocktestats i enlighet med

områdesskydd men den kan också användas inom en

normen PAS 68. Vägbommarna har fått enastående betyg i

anläggning för att skydda specifika eller känsliga områden.

denna hårda test. 94x-serien är skalbar och erbjuder

Produkterna kan användas tillsammans med annan

möjligheter att uppgradera skyddsnivåerna om

skyddsutrustning för att skapa extra säkra lösningar. Finns i

säkerhetskraven på plats förändras.

olika storlekar. Denna serie har krocktestats med en fri öppning
på upp till 6 meter.

Tack vare ett grunt monteringssystem för fundamentet lämpar
sig 94x-serien för enkel och förmånlig installation på olika
platser, både inomhus och utomhus. 94x-serien kan styra stora
trafikvolymer och är konstruerad för att skydda
högriskanläggningar där attacker med fordon är ett verkligt
hot.
Den innovativa lätta konstruktionen med dubbla bomkasetter
möjliggör snabbare drift och längre livslängd än traditionella
“stora och tunga” system. Denna egenskap garanterar
dessutom att bombyte kan utföras snabbt och enkelt efter ett
anfall eller efter påverkan, vilket minimerar eventuella
driftsstopp på anläggningen.

Experts in perimeter protection

• Lättvikts kompositkassettmaterial vilket möjliggör
byte av bom inom 60 minuter
• Lämpar sig för högtrafikerade passager
• Bevisat säker för högriskområden
• Grunt fundament för enkel installation
• DoP-certifierad enligt EN 13241, vilket garanterar
både skydd och driftsäkerhet

Ritningar (mått i mm)

500

500
1100

1545

Beställningsinformation
Kontakta ditt lokala Heras-kontor för mer information.

Material

Skåp: Kontinuerligt svetsat hölje på 10 mm
och 5 mm byggstål
Bom: Kompositkassettsystem
Stolpar: Svetsat stål

Standard öppningar (mm)

4000, 5000, 6000

942 (6 m): PAS 68/2010 V/7500(N2)/48/90/2.4

Finish

Förbehandling: Blästring SA2.5 Primer:
Interpon PZ790
Pulverbeläggning: Interpon D1036

Färg

Skåp: En mängd färger att välja mellan
Arm: RAL 9003 (signal vit blank)

Eltillförsel

Enfas (230 VAC, 50 Hz, 10 A)

Drifttemperatur

-10 till +45 °C (tillägg kan göras med
värmare/fläkt i skåpet)

Hastighet

8 - 18 sekunder öppen/stängd (beroende
på bommens storlek)

Kontrollenhet

Programmerbart styrsystem, IP65 ovan
marken

Hydraulik

Kraftfull motor och lager
Separat handpump med dämpning för
nödsituationer
Kontinuerlig drift magnetventil (100 %
nominell arbetscykel)

Certifikat
943 (4 m): PAS 68/2010 V/7500(N2)/64/90:6.9
943 (6 m): PAS 68/2010 V/7500(N2)/64/90:4.1
DoP (EN 13241)
DoC
• Lågspänningsdirektivet (2006/95/EC)
• Maskindirektivet (2006/42/EC)
• EMC-direktiv (2014/30/EU)
• Direktiv om CE-märkning (93/68/EC)
• Direktiv om tryckutrustning (93/23/EG)
• Standarder (BS EN 12543; BS EN 12445; BS EN 13241; BS EM
6033-1; BS 7671)

Passande tillbehör
• Induktionsslinga/markslinga (för tunga fordon)
• Bombelysning
• Värme/fläkt i skåpet
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