J200 HA
Verzinkbare verkeerscontrolepaal
automatisch

De verzinkbare verkeerscontrolepaal FAAC J200HA is bijzonder
geschikt voor het regelen van wegverkeer in residentiële woonwijken.
De FAAC automatische verzinkbare verkeerspaal J200HA is
bijzonder geschikt voor het regelen van autoverkeer in woonwijken
d.m.v. een intelligent beheer, met het behoud van de esthetische
impact. Hij kan worden geactiveerd via bediening door bevoegd
personeel of met automatische programmatie op vooraf bepaalde
tijdstippen.
1. Snelle en geluidloze beweging
2. Gestroomlijnd design, configuratie volgens gewenste
installatietoebehoren.
3. Eenvoudig in transport, stockage en installatie dankzij het lage
productgewicht.
4. Vereenvoudigd onderhoud (mogelijk door één persoon)

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES
Beweging

Electro-hydraulische aandrijving

Slag cilinder

600 mm

Diameter cilinder

200 mm

Materiaal cilinder versie standard

Staal Fe 360 (dikte 5mm)

Oppervlaktebehandeling standaard cilinder

Kataforese en polyester poedergelakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur

Materiaal cilinder roestvrij staal versie

AISI 316 satijnfinish (dikte 5mm)

Bovenkant cilinder(kop)

Aluminium RAL 9006

Stijgingstijd

Circa 7 s

Dalingstijd

Circa 7 s

Voeding hydraulische pomp

230 Vac +6% - 10%; 50 Hz

Stroomopname

230 W

Beschermingsgraad

IP 56

Aanbevolen gebruik

Gebruik in residentiële woonwijken

Reflecterende band

Hoogte 55 mm

Handmatige ontgrendeling

Mogelijk d.m.v. mechanische ontgrendeling van het hydraulisch circuit

Totaal gewicht

90kg

Werkingstemperatuur

-15 °C / +55 °C

Werkingstemperatuur met verwarmingselement (optioneel)

-25 °C / +55 °C

Afmetingen

400x500x800 mm

Kabelaansluiting

FG7OR-0,6/1kV-16G1,5(niet bijgeleverd)

Maximale kabellengte

50 m.

STANDAARDVERSIE IN GELAKT STAAL
Model
J200 HA 600

Hoogte
600 mm

Afwerking
gelakt staal

Artikelcode

Prijs (€)

116500

Dit product wordt geleverd met :
• cilinder in staal dikte 5 mm met kataforesebehandeling poedergelakt RAL 7021
• hydraulische vergrendeling in hoogste positie (bij stroomonderbreking) d.m.v. speciale ontgrendelingssleutel
• kataforesebehandelde dragende structuur in de grond met cement te bevestigen, geen funderingsbox vereist

STANDAARDVERSIES INOX AISI 316
Model
J200 HA 600 INOX

Hoogte
600 mm

Afwerking
inox AISI 316 satijnfinish

Artikelcode

Prijs (€)

116505

Dit product wordt geleverd met :
• cilinder in inox dikte 5 mm met satijnfinish
• hydraulische vergrendeling in hoogste positie (bij stroomonderbreking) d.m.v. speciale ontgrendelingssleutel
• kataforesebehandelde dragende structuur in de grond met cement te bevestigen, geen funderingsbox vereist

TOEBEHOREN

Motorsturing JE275
beheer tot max. 4 verkeerscontrolepalen J200 HA,
incl. rechtstreekse aansluiting voor 2 inductielussen
Artikelcode
Prijs (€)

116300

OPTIONELE TOEBEHOREN

Verwarmingselement J200HA

Artikelcode
Prijs (€)

116501

Ontgrendelingskit met pressostaat
voor J200HA
Artikelcode
Prijs (€)

116502

Akoestische bewegingsmelder
J200HA
Artikelcode
Prijs (€)

116503

LED verlichtingskit J200HA

Artikelcode
Prijs (€)

116504

VERKEERSCONTROLEPALEN

RESIDENTIELE TOEGANGSCONTROLE

J200 F
Vaste verkeerscontrolepaal

De verkeerscontrolepaal FAAC J200 F vereist geen bekabeling of
stroomvoorziening.
Vandaar dat het kan toegepast worden voor permanente installaties
ter afscherming van voetgangersgebieden of in combinatie met
automatische of semi-automatische verkeerscontrolepalen.
1. Geen bekabeling of stroomvoorziening vereist.
2. Eenvoudige installatie met minimale graafwerken.
3. Esthetische vormgeving i.c.m. met andere vaste of automatische
verkeerscontrolepalen.
4. Eenvoudig in transport, stockage en installatie dankzij het lage
productgewicht.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES
Slag cilinder

600 mm

Diameter cilinder

200 mm

Materiaal cilinder standard versie

Staal Fe 360 (dikte 5mm)

Oppervlaktebehandeling standaard cilinder

Kataforese en polyester poedergelakt RAL 7021 donkergrijs metaalkleur

Materiaal cilinder roestvrij staal versie

AISI 316 satijnfinish (dikte 5mm)

Bovenkant cilinder(kop)

Aluminium RAL 9006

Reflecterende band

Hoogte 55 mm

STANDAARDVERSIE IN GELAKT STAAL
Model
J200 F 600

Hoogte
600 mm

Afwerking
gelakt staal

Artikelcode

Prijs (€)

116506

Dit product wordt geleverd met :
• cilinder in staal dikte 5 mm met kataforesebehandelingpoedergelakt RAL 7021
• kataforesebehandelde dragende structuur in de grond met cement te bevestigen, geen funderingsbox vereist

STANDAARDVERSIE INOX AISI 316
Model
J200 F 600 INOX

Hoogte
600 mm

Afwerking
inox AISI 316 satijnfinish

Artikelcode
116507

Dit product wordt geleverd met :
• cilinder in inox dikte 5 mm met satijnfinish
• kataforesebehandelde dragende structuur in de grond met cement te bevestigen, geen funderingsbox vereist

OPTIONELE TOEBEHOREN

LED verlichtingskit J200HA

Artikelcode
Prijs (€)

116504

Prijs (€)

VERKEERSCONTROLEPALEN

RESIDENTIELE TOEGANGSCONTROLE

