Öppnar för ett tryggare samhälle

BL4X
EXTRA LÅNGA TRAFIKBOMMAR
TRAFIKBOMMAR FÖR INTRÅNGSSÄKERHET
TRAFIKBOMMAR FÖR TRAFIKSTYRNING

FORDONSTRAFIK

Serien BL4x erbjuder extra långa bommar anpassade både för intrångssäkerhet och trafikstyrning.
○ Extra långa trafikbommar kan stänga av de
bredare öppningar som ofta behövs i industriella miljöer och vid trafikstyrning. Till
dessa bommar finns också många olika tillbehör, t ex bomkjolar, bomstöd, varningsljus
och trafikljus.
○ För intrångssäkerhet bör man ställa extra
höga krav både på mekanism, infästning och
bomarm för att kunna stå emot vandalism
och intrångsförsök. Denna typ av bommar
rekommenderas där man kräver en högre
nivå av säkerhet.

PRESTANDA
Snabb och mjuk rörelse
Stort vridmoment klarar olika typer av bomarmar

MODULARITET
Standard eller extra vandalsäkert utförande
Stort utbud av tillbehör för extra hög säkerhet (bomkjolar,

Automatisk öppning vid strömbortfall (tillbehör)
Inbyggd låsning av bomarm (tillbehör)
Anpassad för krävande användning

PÅLITLIGHET
Kraftigt bomhus, utformat för att skydda komponenterna

(långa, tunga eller utrustade med tillbehör)

ENKELHET

Enkel och snabb installation
Förenklat underhåll
Flexibel logik, AS1320

bomstöd, varningsljus eller trafikljus)

även om olyckan är framme
Automatic Systems 50-åriga erfarenhet
Bommarna levereras testade från fabrik i kundspecifikt
utförande
Lång livscykel

Robustare för högre säkerhet

Serien BL4x har de senaste utvecklingarna från Automatic Systems som tillbehör

Automatisk låsning

Automatisk frikoppling

Automatisk frikoppling:

Automatisk låsning:

 I händelse av strömavbrott
går bomarmen upp
automatiskt oavsett
armlängd.
 Ett överspänt fjäderpaket
gör det möjligt att klara
detta.

 Bomarmen låses i stängt
och/eller öppet läge, tack
vare ett robust mekaniskt
system som medger en säker
låsning av armen.
 Denna funktion ökar
säkerheten mot vandalism
och säkerställer öppen bom
även på platser utsatta för
mycket hård vind.

EXTRA LÅNGA TRAFIKBOMMAR
Extra långa trafikbommar som erbjuder egenskaper utöver det vanliga. Detta har skapat Automatic Systems goda anseende över hela världen vad gäller pålitlighet och livslängd. Detta är trafikbommar som
lever upp till hårt ställda krav.

B L40

B L41

Aluminiumarm
Max fri passage: 8 m
Öppningstid: 3,5 sek

Aluminiumarm
Max fri passage: 12 m
Öppningstid: 3,5 sek

B L45A

B L45F

Aluminiumarm
Roterande bas
Max fri passage: 12 m
Öppningstid: 3 - 8 sek

Glasfiberarm
Roterande bas
Max fri passage: 10 m
Öppningstid: 3 - 8 sek

TRAFIKBOMMAR FÖR INTRÅNGSSÄKERHET
BL43 och BL44 är anpassade för områden där det kan förekomma vandalism eller intrångsförsök.
BL46 och BL47 är försedda med vikbart eller fast staket och stoppar på så sätt både fordon och fotgängare.

B L43/44

Förstärkt aluminiumarm
Anti-vandalism bomstöd (tillbehör)
Max fri passage: 6/4 m (BL43/44)
Öppningstid: 3,5/2 sek (BL43/44)

B L46

Aluminiumarm med vikbart
staket i aluminium
Max fri passage: 7 m
Öppningstid: 3,5 sek
Höjd ovan mark: 1,86 m

FÖRDELAR
Motståndskraftiga mot vandalism
Klarar stora fria passager
Snabba öppningar och stängningar
Lång livslängd
Låga driftskostnader

B L47

Aluminiumarm med fast
staket i aluminium
Max fri passage: 4,35 m
Öppningstid: 5 sek
Höjd ovan mark: 2 m

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Områdesskydd
Trafikstyrning
Känsliga områden
Parkering

BL4X/S/1204-1806

TILLBEHÖR
Beroende på önskad funktion och placering finns
många möjligheter till kundanpassningar.

INTRÅNGSSÄKERHET
Standard eller extra vandalsäkert utförande
Stort utbud av tillbehör för extra hög säkerhet

(bomkjolar, bomstöd, varningsljus eller trafikljus)
Automatisk låsning av bomarm

A N PA S S N I N G T I L L M I L J Ö

LED varningsljus på bomarm
Trafikljus rött/grönt på bomhus
Riktningskännande trafikljus
Roterande bas
Kundanpassad färg*

*) Följande färger utan kostnadstillägg:
RAL 2000 – orange (standard)/
RAL 3020 – röd/RAL 6005 – antracitgrå/
RAL 9010 – vit

FUNKTION & KOMMANDON
Tryckknappar
Nyckelöppnare
GSM-öppning
Kodlås
Radiosändare och -mottagare
Magnetslingor
Närvarodetektorer
Fotoceller
Kommunikationspelare
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