
Automatic Systems från Belgien är en av Europas
största tillverkare av utrustning för reglering av
fordons- och persontrafik
Trafikbom BL225 är speciellt framtagen för hög-
frekventa tullstationer och parkeringar. Öppnings-
respektive stängningshastigheten är 1,5 sek.
Den är lämplig vid passagefrekvenser upp till ca 10.000
per dag.
Dess MCBF-faktor är 5 millioner med enbart normal
service.

BESKRIVNING
1. Bomhus av helsvetsad 2 mm tjock stålplåt.
2. Låsbar servicelucka med 2 nycklar.
3. Avtagbar toppkåpa av stål, låses från insidan.
4. Bomarm av extruderat ovalt aluminiumrör. Armen

är vitmålad med röda reflexer och försedd med
ändplugg.

5. Bomarmens axel är monterad på dubbla kullager
samt försedd med ett "swing-off" påkörnings-
skydd (se sid 2). Axeln är monterad i mitten på
bomhuset vilket innebär enkelt sidbyte av arm vid
behov.

6. Balansering av bomarmen sker med justerbara
dragfjädrar.

7. Den elektromekaniska kraftenheten inkluderar:
- 3-fas motor med livstidsmord växellåda av

snäckväxeltyp.
- Justerbar slirkoppling.
- Vevaxel och hävarmar säkerställer mjuk gång,

mjuka starter med proggresiv acceleration, mjuk
retardation och mekanisk låsning i de båda änd-
lägena.

- Gränslägen som påverkas av justerbara gräns-
lägesryttare.

- Öppning i händelse av strömavbrott kan ske via
"swing-off" påkörningsskyddet.

8. Styrlogik D1, med motorskyddsbrytare och
dammskydd, är enkel att anpassa till olika
tullstations-och parkeringsutrustningar.

9. Förankringssats, för ingjutning i fundament, ingår.
Fundament ingår ej i leveransen.

Trafikbom BL225 för snabba öppningar
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YTBEHANDLING
Invändiga mekaniska delar är gulkromaterade, tjock-
lek 15 µm.

Bomhus och servicelucka är behandlade enligt en
katodisk process, tjocklek 20 µm.

Grundmålning utgörs av ett lager 2-komponents
epoxiprimer.

Färdigmålning utgörs av ett lager 2-komponents
polyuretanfärg, tjocklek 40 µm. Standardkulör gul RAL
2000.

EXTRA TILLBEHÖR
Målning i specialfärg (endast RAL).
Bomarm med extra reflexer.
Extra stark och påkörningsbar bomarm av kolfiber.
Bomarm utan påkörningsskydd.
Sockel för montage mot betong.
Utrustning som känner av påkörd bomarm (endast med
påkörningsskydd).
Extra värmeelement (från - 20 till - 35° C).

TEKNISKA DATA
Matarström: 230V 50 Hz ).
Strömförbrukning: 300 W.
Omgivningstemp: -20° till +50°C.
Luftfuktighet: maximalt 95 %.
Vikt: 75 kg.
Dimensioner: se tabell nedan.

DIMENSIONER

Sid 2

A

B
MAXIMAL
ARMRÖRELSE
= 90°

RÖRELSECENTRUM
PÅ BOMARM

NYLONBUSSNINGAR
HÅLLER BOMARMEN
I NORMAL POSITION

DETALJ AV "swing-off" PÅKÖRNINGSSKYDD
A = Normal rörelse på bomarm
B = Vid eventuell påkörning, rör sig bomarmen i trafikriktningen

PATENTERAT SYSTEM
Automatic Systems patent n° 89 09531
PubliKation n°: 2 649 750 daterad 950524
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BOMUTFÖRANDE
Serviceluckans olika placeringsmöjligheter framgår av
figur nedan.

Lösning 1
standard

Lösn 2 Lösn 3 Lösn 4


