SŁUPKI SERII J

J

Słupki
Serii

Seria J

J Series

Zasięg słupków FAAC Nieograniczone rozwiązania, osiągi ponad standardami.

Innowacyjne rozwiązania
do wszelkich zastosowań
Technologia Hydrauliczna od FAAC,
ogólnoświatowa doskonałość od ponad 40 lat

Rozwiązania do kontroli ruchu pojazdów w strefach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych oraz miejskich o ograniczonej intensywności ruchu
lub do ochrony wyznaczonych obszarów.

Seria J200 dla stref mieszkalnych
(HA) Automatyczny

Do kontroli dostępu pojazdów do stref mieszkalnych

(F) Stały

Do uzupełnienia kontroli dostępu obejmującej słupki automatyczne

Wysokiej jakości komponenty
do zapewnienia wyjątkowej wydajności

Seria J275

dla stref komercyjnych, przemysłowych oraz miejskich obszarów objętych ograniczeniami dostępu

(HA) Automatyczny

Do regulacji dostępu pojazdów do stref komercyjnych, przemysłowych oraz miejskich stref z ograniczonym
dostępem

Strategia <<Projekt pod Montaż>>;
produkty zaprojektowane w celu uproszczenia
instalacji i konserwacji
Potęga Grupy FAAC;
obecność na całym świecie
aby wspierać Twój projekt

(SA) Półautomatyczny

Do regulacji dostępu pojazdów do centrów miast, obszarów z utrudnioną możliwością okablowania
lub tymczasowo otwartych dla ruchu

(F) Stały

Do uzupełnienia kontroli dostępu obejmującej słupki automatyczne

Seria J355 M30-P1 certyfikowane bezpieczeństwo

(HA) Automatyczny

Do ochrony, regulacji i wyznaczania dostępu pojazdów do wrażliwych obszarów
(ambasady, tereny wojskowe, itp.) oraz do wszelkich miejsc ze szczególnymi
wymogami bezpieczeństwa

Słupki do stref
mieszkalnych J200

J200

J200

1. J200 HA AUTOMATYCZNIE WYSUWANY SŁUPEK DROGOWY.
	Ten model jest szczególnie przydatny do regulacji ruchu
pojazdów na terenach mieszkalnych. Zapewnia inteligentną
kontrolę jednocześnie zachowując estetyczny wygląd.

2. J200 F STAŁY SŁUPEK DROGOWY.
	Ten model nie wymaga inwazyjnych prac montażowych,
ani instalacji elektrycznej. Jest zatem idealny dla stałych
instalacji wyznaczających drogi dla pieszych lub jako
uzupełnienie inwestycji zawierających inne automatyczne
lub półautomatyczne słupki.

J200 HA AUTOMATYCZNY
ruchomy słupek drogowy
1. 	łatwy w transporcie, magazynowaniu i instalacji. Dzięki
samonośnej konstrukcji nie wymagana jest kieszeń montażowa.
Takie rozwiązanie ogranicza również wagę urządzenia.
2. 	Uproszczony produkt. Można go konfigurować poprzez dobór
wymaganych akcesoriów.
3. 	Prosta i łatwa konserwacja.
4. 	Szybkie i ciche działanie.

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ
Model
Wysokość
Wykończenie
J200 HA 600

600 mm

Kod produktu

stal powlekana

116500

Dostawa urządzenia:
• ze stalowym cylindrem o grubości 5 mm, z powłoką wykonaną metodą kataforezy i pomalowany
• cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
• z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek braku zasilania) wraz ze specjalnym
kluczem do odblokowania
• z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kataforezy do zacementowania (nie potrzebna
jest kieszeń montażowa)

J200HA

J200HA

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316
Model
Wysokość
Wykończenie
J200 HA 600

Kod produktu

stal nierdzewna AISI 316
wykończenie satyna

600 mm

116505

Dostawa urządzenia:
• z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm, wykończenie satynowe
• z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek braku zasilania) wraz ze specjalnym kluczem do odblokowania
• z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kataforezy do zacementowania (nie jest wymagana kieszeń montażowa)

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Produkt

Kod produktu

Centrala sterująca JE275. Może jednocześnie sterować pracą 4 słupków
J200 HA

116300

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napęd
Wysuw cylindra
Średnica cylindra
Materiał cylindra w wersji standardowej

Hydrauliczny
600 mm
200 mm
Stal Fe360 (6 mm grubości)

Wykończenie powierzchni cylindra w wersji
standardowej

Powłoka wykonana metodą kataforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana
metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021

Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej

Górna część cylindra (głowica)
Czas podnoszenia cylindra
Czas opuszczania cylindra
Zasilanie pompy hydraulicznej
Pobór mocy
Klasa ochrony
Rekomendowana częstotliwość użytkowania
Standardowy pasek odblaskowy
Ręczne opuszczanie cylindra
Całkowita masa
Temperatura otoczenia pracy
Temperatura otoczenia pracy z grzałką (opcja)
Wymiary

Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)
Aluminium RAL 9006
ok. 7 sek.
ok. 7 sek.
230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz
230 W
IP 56
Do użytku rezydencjalnego
wysokość 25 mm
Możliwe dzięki mechanizmowi hydraulicznego odblokowania cylindra
90 kg
-15 °C / +55 °C
-25 °C / +55 °C
400x500x800 mm

Kabel do podłączenia słupka do jednostki sterowania
(nie jest dostarczany ze słupkiem)

Standardowo przewodów 16+1 o minimalnym przekroju 1,5 mm
(FG70R-0,6/1kV-16G-1,5)

Maksymalna długość kabla

50 m

AKCESORIA OPCJONALNE
Produkt

Kod produktu

Grzałka J200 HA

116501

Zestaw mechanizmu zwalniającego z wyłącznikiem ciśnieniowym
do J200 HA

116502

Sygnalizator akustyczny J200 HA

116503

Zestaw oświetlenia LED J200 HA

116504

J200 F STAŁY
słupek drogowy

J200F

J200F

1. 	Nie jest wymagane okablowanie i zasilanie.
2. 	Prosty montaż i niewielki zakres wykonania wykopów.
3. W przypadku instalacji mieszanych gwarantuje estetyczną
spójność ze słupkami ruchomymi.
4. 	Dzięki niewielkiej wadze łatwy w transporcie, magazynowaniu
i instalacji.

STANDARDOWA WERSJA Z POWLEKANEJ STALI
Model
Wysokość
Wykończenie
J200 F 600

600 mm

stal powlekana

Kod produktu
116506

Dostawa urządzenia:
• ze stalowym cylindrem o grubości 5 mm, z powłoką wykonaną metodą kataforezy i pomalowany
• cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
• z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kataforezy do zacementowania (nie potrzebna jest kieszeń
montażowa)

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316
Model
Wysokość
Wykończenie
J200 F 600

600 mm

stal nierdzewna AISI 316
wykończenie satyna

Kod produktu
116507

Dostawa urządzenia:
• z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm, wykończenie satynowe
• z konstrukcją nośną z powłoką wykonaną metodą kataforezy do zacementowania (nie jest wymagana
kieszeń montażowa)

AKCESORIA OPCJONALNE
Produkt

Kod produktu

Zestaw oświetlenia LED
J200 HA

116504

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wysokość cylindra
Średnica cylindra
Materiał cylindra w wersji standardowej

600 mm
200 mm
Stal Fe360 (6 mm grubości)

Wykończenie powierzchni cylindra w wersji standardowej

Powłoka wykonana metodą kataforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana
metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021

Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej

Górna część cylindra (głowica)
Standardowy pasek odblaskowy

Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)
Aluminium RAL 9006
wysokość 25 mm

Słupki do stref komercyjnych,
przemysłowych oraz miejskich
obszarów objętych ograniczeniami
dostępu J275
Słupki J275 można zastosować do regulacji ruchu w strefach
komercyjnych i przemysłowych oraz do zarządzania miejskimi
obszarami z ograniczonym dostępem.

1. J275 HA AUTOMATYCZNY SŁUPEK DROGOWY
Automatyczny słupek drogowy J275 HA jest rekomendowany
do stref o dużym natężeniu ruchu, np. obszary komercyjne,
przemysłowe czy miejskie strefy o ograniczonym dostępie.

J275

J275

2. 	J275 SA PÓŁAUTOMATYCZNY SŁUPEK DROGOWY
Półautomatyczny słupek drogowy J275 SA jest szczególnie
przydatny do centrów miast i miejsc trudnych do okablowania.
W rzeczywistości, dzięki siłownikowi gazowemu, podnoszenie
i opuszczanie jest całkowicie mechaniczne i nie wymaga
żadnego połączenia elektrycznego.

3. J275 F STAŁY SŁUPEK DROGOWY
	Stały słupek drogowy J275 F nie wymaga zarówno inwazyjnych
prac instalacyjnych jak i okablowania. Dlatego jest idealny
do stałych instalacji wytyczających ciągi piesze
lub do uzupełnienia inwestycji składających się ze słupków
automatycznych.

J275HA AUTOMATYCZNY
ruchomy słupek drogowy

J275HA

J275HA

1. Przeznaczony do pracy ciągłej.
2. 	Produkt w “pełnej opcji”; standardowo wyposażony jest
we wszystkie akcesoria.
3. Szczególna staranność w doborze materiałów.
4. 	Uproszczona konserwacja (możliwa do wykonania przez jedną
osobę).
5. 	Idealnie przystosowany do wymiany z pierwszą generacją
słupków.
6. Szybki i cichy ruch.

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ
Model
Wysokość
Wykończenie
J275 HA 600
J275 HA 800

600 mm
800 mm

Kod produktu
116000
116001

stal powlekana

Dostawa urządzenia:
• ze stalowym cylindrem o grubości 7 mm, z powłoką wykonaną metodą kataforezy i pomalowany
• cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
• z akustycznym sygnalizatorem ruchu
• z automatycznym zwolnieniem blokady cylindra w przypadku awarii zasilania (funkcję tę można wyłączyć)

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316
Model
Wysokość
Wykończenie
J275 HA 600
J275 HA 800

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napęd
Wysuw cylindra
Średnica cylindra
Materiał cylindra w wersji standardowej

Hydrauliczny
600 mm

800 mm

275 mm
Stal Fe360 (7 mm grubości)
Powłoka wykonana metodą kataforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana
metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021

Wykończenie powierzchni cylindra w wersji standardowej

Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej
Górna część cylindra (głowica)
Czas podnoszenia cylindra
Czas opuszczania cylindra (standardowy)
Czas opuszczania cylindra (tryb szybki)(*)
Zasilanie pompy hydraulicznej
Pobór mocy
Klasa ochrony
Rekomendowana częstotliwość użytkowania
Standardowy pasek odblaskowy
Ręczne opuszczanie cylindra
Odporność na uderzenie
Odporność na wyłamanie
Całkowita masa
Temperatura otoczenia pracy

Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)
Aluminium RAL 9006
ok. 5 sek.
ok. 7 sek.
ok. 2,8 sek.
ok. 3,5 sek.
ok. 1 sek.
ok. 1,2 sek.
230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz
220 W
IP 56
Praca ciągła
wysokość 55 mm
Możliwe dzięki mechanizmowi hydraulicznego odblokowania cylindra

38 KJ/stal powlekana - 67 KJ/stal nierdzewna
128 KJ/stal powlekana - 207 KJ/stal nierdzewna
112 kg (słupek) + 55 kg kieszeń montażowa

130 kg (słupek) + 65 kg (kieszeń montażowa)

600 mm
800 mm

Kod produktu

stal nierdzewna AISI 316
wykończenie satyna

Dostawa urządzenia:
• z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm, wykończenie satynowe
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
• z akustycznym sygnalizatorem ruchu
• z automatycznym zwolnieniem blokady cylindra w przypadku awarii zasilania (funkcję tę można wyłączyć)

AKCESORIA INSTALACYJNE
Produkt

Kod produktu

Kieszeń montażowa JP 275/600 do słupka H600 w komplecie z
przeciwramą

116100

Dodatkowy element kieszeni montażowej JP 275/800 dla słupka
H800*

116101

(*) dla słupków 800 mm należy zamówić oba elementy: 116100+116101

-15 °C / +55 °C

Temperatura otoczenia pracy z grzałką (opcja)

-25 °C / +55 °C

Kieszeń montażowa wykonana z okrągłych profili, mocowana do
podłoża za pomocą wylewki betonowej

560x560x950 mm

Kabel do podłączenia słupka do jednostki sterowania (nie jest
dostarczany ze słupkiem)

560x560x1,220 mm

Standardowo przewodów 16+1 o minimalnym przekroju 1,5 mm
(FG70R-0,6/1kV-16G-1,5)

Maksymalna długość kabla

50 m

AKCESORIA OPCJONALNE
Produkt

Kod produktu

Grzałka JH 275 (zwiększa temperaturę otoczenia pracy do -25°C)

116200

Pokrywa serwisowa JC 275

116201

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Produkt
Centrala sterująca JE275. Może
jednocześnie sterować pracą 4
słupków J275 HA

Kod produktu
116300

116030
116031

J275 SA PÓŁAUTOMATYCZNY
ruchomy słupek drogowy
1. 		Nie jest wymagane zarówno zasilanie, jak i okablowanie.
2. 		Dzięki specjalnemu kluczowi do rozblokowania ruch jest
prosty i bezpieczny.
3. Produkt w “pełnej opcji”, dostarczany ze wszystkimi
akcesoriami.
4. 		Blokada w położeniu opuszczonym zapobiega
przypadkowemu podniesieniu.
5. 		Niezwykle prosta konserwacja.

J275SA

J275 SA

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ
Model
Wysokość
Wykończenie
J275 SA 600

600 mm

Kod produktu

stal powlekana

116050

Dostawa urządzenia:
• ze stalowym cylindrem o grubości 7 mm, z powłoką wykonaną metodą kataforezy i pomalowany
• cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*
• z mechanicznym zamkiem w pozycji podniesionej wraz z dwoma specjalnymi kluczami do rozblokowania
w zestawie

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316
Model
Wysokość
Wykończenie
J275 SA 600

600 mm

Kod produktu

stal nierdzewna AISI 316 wykończenie satyna

116060

Dostawa urządzenia:
• z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm, wykończenie satynowe
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*
• z mechanicznym zamkiem w pozycji podniesionej wraz z dwoma specjalnymi kluczami do rozblokowania w zestawie
(*) Zasilacz (24 Vdc) oraz kabel zasilający (2 x 1,5 mm) do świateł LED nie są dostarczane w zestawie.

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napęd
Wysuw cylindra
Średnica cylindra
Materiał cylindra w wersji standardowej
Wykończenie powierzchni cylindra w wersji
standardowej
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej
Górna część cylindra (głowica)

siłownik gazowy pojedyńczego użycia
600 mm

Produkt

Kod produktu

275 mm

Kieszeń montażowa JP 275/600 do słupka

116100

Stal Fe360 (7 mm grubości)

Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)
Aluminium RAL 9006

Podnoszenie cylindra
Opuszczanie cylindra

rozblokowanie za pomocą klucza i następnie poprzez nacisk
głowicy cylindra
38 KJ/stal powlekana - 67 KJ/stal nierdzewna

Odporność na wyłamanie

128 KJ/stal powlekana - 207 KJ/stal nierdzewna

Kieszeń montażowa wykonana z okrągłych profili, mocowana do
podłoża za pomocą wylewki betonowej

AKCESORIA OPCJONALNE
Produkt

Kod produktu

Zestaw kluczy do rozblokowania (5 sztuk)

390084

Pokrywa serwisowa JC 275

116201

wysokość 55 mm

Odporność na uderzenie
Całkowita masa

H600 w komplecie z przeciwramą

Powłoka wykonana metodą kataforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021

rozblokowanie za pomocą klucza powoduje automatyczne podniesienie cylidnra
przy pomocy siłownika gazowego

Standardowy pasek odblaskowy

AKCESORIA INSTALACYJNE

70 kg (słupek) + 55 kg kieszeń montażowa
560x560x950 mm

J275 F STAŁY
słupek drogowy
1. 		Nie jest wymagane zarówno zasilanie, jak i okablowanie.
2. 		Prosty montaż i niewielki zakres wykonania wykopów.
3. W przypadku instalacji mieszanych gwarantuje estetyczną
spójność ze słupkami ruchomymi.
4. 		Możliwość wyjęcia słupka do tymczasowego otwarcia przejazdu.

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wysokość cylindra

600 mm

800 mm

Średnica cylindra

275 mm

J275F

J275 F

Materiał cylindra w wersji standardowej
Wykończenie powierzchni cylindra w wersji
standardowej
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej

Stal Fe360 (4 mm grubości)
Powłoka wykonana metodą kataforezy oraz poliestrowa powłoka lakierowa wykonana
metodą lakierowania proszkowego. Kolor ciemnoszary metalizowany RAL 7021

Satynowe wykończenie AISI 316 (3 mm grubości)

Górna część cylindra (głowica)

Aluminium RAL 9006

Standardowy pasek odblaskowy

wysokość 55 mm

Odporność na wyłamanie

35 KJ/stal powlekana - 59 KJ/stal nierdzewna

Całkowita masa

34 kg (słupek)

Rama do zabetonowania

38 kg (słupek)
450 x 450 x 30 mm

AKCESORIA INSTALACYJNE

STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ
Model

J275 F 600
J275 F 800

Wysokość
600 mm
800 mm

Wykończenie
stal powlekana

Kod produktu
116020
116021

Produkt
Rama montażowa słupka stałego JPF 275

Kod produktu
116120

Dostawa urządzenia:
• ze stalowym cylindrem o grubości 4 mm, z powłoką wykonaną metodą kataforezy i pomalowany
• cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*
STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316
Model
Wysokość
Wykończenie
J275 F 600
J275 F 800

600 mm
800 mm

stal nierdzewna AISI 316
wykończenie satyna

Kod produktu
116040
116041

Dostawa urządzenia:
• z cylindrem ze stali nierdzewnej o grubości 3 mm, wykończenie satynowe
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED*
(*) Zasilacz (24 Vdc) oraz kabel zasilający (2 x 1,5 mm) do świateł LED nie są dostarczane w zestawie.

AKCESORIA OPCJONALNE
Produkt
Pokrywa serwisowa JC 275

Kod produktu
116201

J355 HA-M30-P1
certyfikowany słupek do użytku
w strefach wymagających
szczególnego bezpieczeństwa

J355HA

J355HA

Automatyczny słupek J355 HA-M30-P1 został zaprojektowany i przetestowany tak, aby zapewnić bezpieczeństwo takich miejsc jak lotniska,
ambasady, konsulaty, banki, porty, itd.
Słupek J355 HA-M30-P1 był testowany zgodnie z amerykańskim standardem ASTM F 2656-07 i otrzymał najwyższy możliwy certyfikat klasy
penetracji. Klasyfikacja M30-P1 oznacza, że słupek J355 zatrzyma
na odcinku krótszym niż 1 metr (P1) ciężarówkę o masie 6800 kg, rozpędzoną do prędkości 50 km/h.

J355 HA-M30-P1

certyfikowany słupek do użytku w strefach
wymagających szczególnego bezpieczeństwa
1. CERTYFIKOWANY zgodnie ze Standardem ASTM F 2656-07 M30.
2. 	Produkt w “pełnej opcji”, dostarczany ze wszystkimi akcesoriami.
3. Zablokowanie w podniesionej pozycji zagwarantowane nawet
w przypadku odcięcia zasilania.
4. 	Szczególna staranność w doborze materiałów.
5. 	Dostępna również wersja bardzo szybkiego podnoszenia EFO
(Emergency Fast Operation).
STANDARDOWA WERSJA ZE STALI POWLEKANEJ
Model
Wysokość

J355HA

J355HA

J355 HA M30-P1
J355 HA M30-P1 EFO

1000 mm

Wykończenie

Kod produktu

stal powlekana

116002
116003

Dostawa urządzenia:
• ze stalowym cylindrem o grubości 16 mm, z powłoką wykonaną metodą kataforezy i pomalowany
• cylinder pomalowany proszkowo na ciemno szary, metalizowany kolor RAL 7021
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
• z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek odcięcia zasilania)
• z wodoszczelną i ocynkowaną kieszenią montażową z podłączeniem do drenażu
• z układem awaryjnym do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)
STANDARDOWA WERSJA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316
Model
Wysokość
Wykończenie

WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napęd
Wysuw cylindra
Średnica cylindra
Materiał cylindra
Wykończenie powierzchni cylindra

Hydrauliczny
1,000 mm
355 mm
stal S355JR EN 10210 (16 mm grubości)
Powłoka wykonana metodą kataforezy oraz poliestrowa powłoka
lakierowa wykonana metodą lakierowania proszkowego. Kolor

J355 HA M30-P1
J355 HA M30-P1 EFO

1000 mm

Górna część cylindra (głowica)
Czas podnoszenia cylindra
Czas opuszczania cylindra
Zasilanie pompy hydraulicznej
Pobór mocy
Maksymalna siła
Stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej
Rekomendowane zastosowanie
Standardowy pasek odblaskowy
Odporność na uderzenie
Odporność na wyłamanie
Klasa obciążenia ramy
Całkowita masa
Temperatura otoczenia pracy
Temperatura otoczenia pracy z grzałką (opcja)

Kieszeń montażowa mocowana do podłoża
za pomocą wylewki betonowej

Satynowe wykończenie AISI 316
Aluminium RAL 9006
ok. 6 sek/wersja standardowa - ok. 1,5 sek/wersja EFO
ok. 2 sek.
230 Vac +6% - 10%; 50/60 Hz
1200 W
5000 N
IP 66
w strefach wymagających bezpieczeństwa
Wysokość 55 mm
150 KJ
656 KJ (zgodnie ze Standardem ASTM F2656-07-M30)
C25 (25t)
490 kg (słupek) + 250 kg (kieszeń montażowa)
-15 °C / +55 °C
-40 °C / +55 °C
570x690x1665 mm

Kabel do podłączenia słupka do jednostki sterowania

Standardowo przewodów 16+1 o minimalnym przekroju 1,5 mm (FG70R-

(nie jest dostarczany ze słupkiem)

0,6/1kV-16G-1,5)

Maksymalna długość kabla

50 m

Kod produktu
116032
116033

Dostawa urządzenia:
• ze stalowym cylindrem o grubości 16 mm, z powłoką wykonaną metodą kataforezy ze stali
nierdzewnej w wykończeniu satynowym
• ze świecącym pierścieniem zewnętrznym z centralną lampą LED
• z hydrauliczną blokadą w pozycji podniesionej (na wypadek odcięcia zasilania)
• z wodoszczelną i ocynkowaną kieszenią montażową z podłączeniem do drenażu
• z układem awaryjnym do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)

ciemnoszary metalizowany RAL 7021
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej

stal nierdzewna AISI 316
wykończenie satyna

WYPOSAŻENIE ELETRYCZNE
Produkt

Kod produktu

Centrala sterująca JE275. Może
sterować pracą maksymalnie 1 słupka
J355 M30-P1

116300

AKCESORIA INSTALACYJNE
Produkt

Kod produktu

Grzałka J355

116202

Klucz do rozblokowania
ręcznego

116102

SERIA J200

SERIA J275

ŚREDNICA

200 mm

ŚREDNICA

275 mm

WYSOKOŚĆ
WYKOŃCZENIE
WERSJE

600 mm
STAL POWLEKANA, STAL
AUTOMATYCZNA (HA); STAŁA (F)

WYSOKOŚĆ
WYKOŃCZENIE
WERSJE

600 mm - 800 mm
STAL POWLEKANA, STAL NIERDZEWNA-SATYNA
AUTOMATYCZNA (HA); PÓŁAUTOMATYCZNA (SA); STAŁA (F)

SERIA J355
ŚREDNICA

355 mm

WYSOKOŚĆ

1,000 mm
STAL POWLEKANA, STAL NIERDZEWNA-SATYNA
AUTOMATYCZNA (HA);
AUTOMATYCZNA + SZYBKIE PODNOSZENIE (HA EFO)

WYKOŃCZENIE

WERSJE

A.T.

HEADQUARTERS
ITALY
fAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

AUSTRALIA

FRANCE

NORDIC REGIONS

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

Faac FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

faac NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

AUSTRIA

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

POLAND

faac GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339525
www.faac.at
FAAC Tubular Motors
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.at
BENELUX
Faac BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com
FAAC Tubular Motors
Schaapweg 30
NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands
tel. +31 475 406014
fax +31 475 406018
faactm.info@faacgroup.com
www.faacbenelux.com
CHINA
faac SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
fax +33 5 57742970
www.faac.fr
GERMANY
faac GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de
FAAC Tubular Motors
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac.de
INDIA
faac INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com
IRELAND
National Automation LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
fax: +353 71 9663890
www.nal.ie
MIDDLE EAST
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
fax+ 971 4 3724191
www.faac.ae
NetherlandS
KEMKO BV
Doetinchem, Netherlands
tel. +31 314 378777
fax +31 314 362224
www.kemko.nl

FAAC Polska Sp. z o.o.
ul. Kopijników 12, 03-274 Warszawa
tel.: 022 814 14 22
fax: 022 814 20 24
e-mail: faac@faac.pl

RUSSIA
Faac RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru
SPAIN
CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
fax +34 91 7293309
www.faac.es
Switzerland
Faac AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch
TURKEY
faac OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRTEKI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr
UNITED KINGDOM
faac uk LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk
U.S.A.
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com
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