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Çalışma Sahamız
Güçlü Ar-Ge

“Sıkı araştırmalar, zor testler,
geniş analizler gerçekleştiren
kendi bünyemizdeki ar-ge
merkezimiz olası tüm etkenleri
göz önünde bulundurarak ürün
geliştirirler”

Sektör Çeşitliliği

“Üretmiş olduğumuz ürünler
açık - kapalı alan gözetmeksizin
bir çok sektörde, tesis ve binada
kullanılmaktadır”

“21.000 m² kapalı,
toplam 33.000 m²

imalat alanımız üretimlerimizi
daha modüler, pratik ve hızlı
yapabilmemizin temelidir”

Sağlam ve Uzun Süreli
“Ürettiğimiz dünya üzerinde
aktif

52.000’den fazla

ürünümüzden her gün yaklaşık

20 milyon kişi
geçiş yapmaktadır”

3

Tarihsel Gelişim

1976

KURULUŞ

Özak, Özalp ailesi
tarafından kuruldu.

1989

İLK TURNİKE

Turnike ve geçiş kapısı
üretimine başladı.

2006

ÜRETİM ARTIŞI

Yıllık satış adetleri
1.000 ünite üzerine ulaştı.

2008

TESİS YATIRIMI

Üretim tesisleri
500 m2’den 2.700 m2‘ye
büyüdü.

2010

TESİS YATIRIMI

Üretim tesisleri
2.700 m2’den 3.600 m2‘ye
büyüdü.

2012

DIŞ PAZAR

İhracat satışları toplam
satışların %50’sinden
fazlasına ulaştı.
NR-D Systeme Gmbh
Almanya’da kuruldu.

2013

ÜRETİM ARTIŞI

Yıllık satış adetleri
5.000 ünite üzerine
ulaştı.

2014

YENİ ÜRÜN

Road Blocker üretimine
başlandı.
Üretim tesisleri 8.500 m2’
ye ulaştı.

2015

YENİ ÜRÜN

2018

TESİS YATIRIMI
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Şirket üretim tesislerinin
kapasitesini büyüttü ve
21.000 m2’si kapalı,
toplam 33.000 m2 alan
büyüklüğüne ulaştı.

Mantar Bariyer tasarımı
başladı ve yılın 2.
yarısından itibaren satışa
hazır hale geldi.

Kullanım Alanları
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ROAD BLOCKER

HRB
ROAD BLOCKER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik )

Enerji

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 3,3 - 5,5 KvA motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir).
Bazı model ve ebatlar için opsiyonel 220V, 110V 1-Faz 50/60 Hz, veya 24V DC.

Kontrol / Kumanda

24V DC beslemeli PLC Kontrol Ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoid’ler 24V DC (Ops. 12V DC / 220V AC)

Hız

Standart operasyon ~2,5 - 6 sn (yükselme/alçalma, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak acil kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1,5 sn (4 metre uzunluktan sonra road
blocker ebatlarına bağlı olarak acil kalkış hızı değişebilir).

IP Sınıfı

IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi
IP 67 - Elektronikler (opsiyonel), kutu korumalı,
IP 68 - Hidrolik Piston

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

Amerikan ASTM 2656-07 standardına göre M50 P1 (K-12) seviyesinde test edilip sertifikalandırılmış
(HRB 30 R 90). H30 seviyesinde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Kalkış Yüksekliği
65 - 50 cm

Kalkış Yüksekliği
90 - 70 cm

Ölçüler
(LxWxD)

Ölçüler
(LxWxD)

Ürün Kodu

Blocker Ünitesi
Genişliği (X)

Piston
Adedi

HRB 10R60

1000

1

1275 x 1170 x 975

1481 x 1170 x 1270

HRB 15R60

1500

1

1275 x 1670 x 975

1481 x 1670 x 1270

HRB 20R60

2000

1

1275 x 2170 x 975

1481 x 2170 x 1270

HRB 25R60

2500

1

1275 x 2670 x 975

1481 x 2670 x 1270

HRB 30R60

3000

1

1275 x 3170 x 975

1481 x 3170 x 1270

HRB 35R60

3500

1

1275 x 3670 x 975

1481 x 3670 x 1270

HRB 35R60

3500

2

1275 x 3670 x 975

1481 x 3670 x 1270

HRB 40R60

4000

1

1275 x 4170 x 975

1481 x 4170 x 1270

HRB 40R60

4000

2

1275 x 4170 x 975

1481 x 4170 x 1270

HRB 45R60

4500

2

1275 x 4670 x 975

1481 x 4670 x 1270

HRB 50R60

5000

2

1275 x 5170 x 975

1481 x 5170 x 1270

HRB 55R60

5500

2

1275 x 5670 x 975

1481 x 5670 x 1270

HRB 60R60

6000

2

1275 x 6170 x 975

1481 x 6170 x 1270

HRB 65R60

6500

2

1275 x 6670 x 975

1481 x 6670 x 1270

Enerji Kesintisi Halinde Tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlayacak batarya ünitesi opsiyonel
Yedek Batarya
olarak sunulmaktadır.
Aks Yükü Dayanımı

50T

Hidrolik Silindir Ünitesi Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı, elektrostatik boyalı hidrolik silindir.
1m - 4m genişliğinde Road Blocker’lar için 1 adet piston bulunmaktadır.
(Ops. 3,5m ve 4 m genişliğinde Road Blockerlarda 2 piston),
4,5m - 6,5m genişliğinde Road Blocker’lar için 2adet piston bulunmaktadır.
Hortum patlamasına ve sızıntıya karşı dahili valf.
Hidrolik Güç Ünitesi
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Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40-120 lt kapasiteli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık sensörü,
düşük yağ seviyesi için alarm uyarısı.
Standart olarak 70-80 bar (maksimum 120 bar) basınç.
10 mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HRB ROAD BLOCKER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik)
Sistem

Aşağı, yukarı, ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, beam dedektör,
sinyalizasyon, uzaktan kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali; alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda otomatik iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de
indirilebilir. Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi
otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör opsiyonuyla senkronize çalışmaktadır.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Güç Ünitesi

Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak
daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı metal kabin içinde bulunmaktadır. (Ops.
Paslanmaz çelik kabin)
Kabin Ebatları: 1000 x 570 x 1200 mm (GxUxY)

Kabin Ünitesi
(yeraltı ünite)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. 
U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiş gövde.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.

Blocker ünitesi
(çarpışma ünitesi)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz uygulanmıştır.
Üstleri reflektörlü fosforlu bant, uyarı işaret ve yazıları ile tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı
oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Ayrıca gizli menteşe sistemi; blocker yükselirken ve tam açık pozisyonunda blocker ile kabin arasında
maksimum 3 mm açıklık kalmasını sağlar. Blocker ile kabin arası boşluğun 3 mm’den fazla olmaması
iş ve insan güvenliği açısından kritik önemdedir.
Blocker ünitesi özel güçlendirilmiş, solid ve özel “V” formlu, ana şaseye 350-550 mm aralıklarla
monte edilmiş 6 mm kalınlığında dikey darbe güç dağıtıcı konstrüksiyondan imal edilmiştir. Her bir
dikey darbe güç dağıtıcı eşit aralıklarla monte edilmiş 4 adet yatay 30x10 mm solid çelik barlar ile
desteklenerek güçlü bir çelik konstrüksiyon yapısı tasarlanmıştır.
Çarpışma darbeleri dikey darbe güç dağıtıcıları ile bunların “V” formlu yüzeylerine bağlanmış olan
6 mm (10 mm opsiyonel olarak) kalınlığında çelik sac ve özel yapılandırılmış patentli çene formu ile
absorbe edilip, durdurulmaktadır.

Darbe Emici Panel Miktarları
Blocker Ebadı
Tek Piston

1m

1,5 m

2m

2,5 m

3m

4

4

6

6

8

Çi Piston

3,5 m

4m

8

10

10

12

4,5 m

5m

5,5 m

6m

6,5 m

12

12

15

18

18

Hafif çarpma darbeleri için ön çarpışma yüzeyinde 3 mm kalınlığında, değiştirilebilen çelik saç
standart olarak bombeli formda bulunmaktadır.
6mm+3mm kalınlığındaki çarpma yüzeyleri mukavemeti, arkasındaki dikey solid paneller ile 30x10
mm solid çelik barlardan oluşan konstrüktif yapısı sayesinde 74 mm kalınlığa denk mukavemettedir.
Üst araç geçiş yüzeyi 10/11 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik saç ile
kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3m genişliğindeki bir Road Blocker’da 7
adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz çelik menteşeler ile hareket eder.
45º açı ile yükselir. Sağ, Sol ve ön cephede dahili olarak standart flaşör ikaz ışıkları bulunur.
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu
mevcuttur.
Kontrol Sistemi

Manuel Kontrol Ünitesi:
IP 67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet buton bulunur (Opsiyonel olarak
acil operasyonları için 1 adet buton bulunur.)
Dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur. Dahili led indikasyonu vbe 10 mt
kablosu bulunmaktadır.
Geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk: Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Opsiyonel Ünite:
RB CONT. UNIT. V. 01 modeli ile kullanıcılar diagnostik statü fonksiyonlarını takip edebilir, LAN veya
RS485 gibi protokoller ile uzaktan erişilebilir, metal bir kutu içerisindedir; aşağı, yukarı, durdurma ve
acil gibi diğer bütün kumanda operasyonları üzerinde yer almaktadır.
Dahili 124x68 LCD grafik ekranında yağ sensör durumu, loop veya beam dedektör durumu, kabin
içi su seviyesi durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir. Kullanıcının isteği
doğrultusunda BMP dosyası olarak tanımlanabilecek mesajlar ilave edilebilir. Sistem PLC ile
çalışmaktadır.

Opsiyonel Aksesuarlar

Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil), Trafik Lambası Direği, Loop Dedektör (Çift Kontak/Tek Kontak), Beam
Dedektör, 220V veya 24V DC Motor, Uzaktan Kumanda (3 Kanallı) - Alıcı, Uzaktan Kumanda (3
Kanallı) - Verici, UPS, Fotosel Sensörler Alıcı + Verici (50cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), RB
CONT. UNIT. V.01 Kontrol Ünitesi, İnterkom, Harici Butonlar, Acil Durum Dalgıç Pompası, Hidrolik
Akümülatör 1 Piston veya 2 pistonlu sistemler için (Acil Hızlı Kalkış Özelliği), Yüzey Çerçevesi (Ebatları
250mm’den 1000mm’ye kadar), Yağ Soğutucu, Yağ Isıtıcı, Isı Pozitifleyici (Elektronik Komponentler
İçin), kabin, blocker ünitesi ve çarpışma yüzeyi için sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite,
çift hızlı hidrolik ünite, yere montaj bazası, güçlendirilmiş audio sinyal (siren), PLC diagnostik monitor,
IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için).

Montaj

C30 kalite beton ve donatılar ile kolay montaj.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RRB
ROAD BLOCKER

(Güçlendirilmiş Model)

Enerji

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 3,3 - 5,5 KvA motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir).
Bazı model ve ebatlar için opsiyonel 220V, 110V 1-Faz 50/60 Hz, veya 24V DC.

Kontrol / Kumanda

24V DC beslemeli PLC Kontrol Ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoid’ler 24V DC (Ops. 12V DC / 220V AC)

Hız

Standart operasyon ~4 - 6 sn (ops. 2,5 - 4 sn)(yükselme/alçalma, road blocker ebatlarına göre
değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak acil kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1,5 sn (4 metre uzunluktan sonra road
blocker ebatlarına bağlı olarak acil kalkış hızı değişebilir).

IP Sınıfı

IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi,
IP 67 - Elektronikler (opsiyonel), kutu korumalı,
IP 68 - Hidrolik Piston

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

Amerikan ASTM 2656-07 standardına göre M50 P1 (K-12) seviyesinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Kalkış Yüksekliği
65 - 50 cm

Kalkış Yüksekliği
90 - 70 cm

Ölçüler
(LxWxD)

Ölçüler
(LxWxD)

Ürün Kodu

Blocker Ünitesi
Genişliği (X)

Piston
Adedi

HRB 10R60

1000

1

1275 x 1170 x 975

1481 x 1170 x 1270

HRB 15R60

1500

1

1275 x 1670 x 975

1481 x 1670 x 1270

HRB 20R60

2000

1

1275 x 2170 x 975

1481 x 2170 x 1270

HRB 25R60

2500

1

1275 x 2670 x 975

1481 x 2670 x 1270

HRB 30R60

3000

1

1275 x 3170 x 975

1481 x 3170 x 1270

HRB 35R60

3500

1

1275 x 3670 x 975

1481 x 3670 x 1270

HRB 35R60

3500

2

1275 x 3670 x 975

1481 x 3670 x 1270

HRB 40R60

4000

1

1275 x 4170 x 975

1481 x 4170 x 1270

HRB 40R60

4000

2

1275 x 4170 x 975

1481 x 4170 x 1270

HRB 45R60

4500

2

1275 x 4670 x 975

1481 x 4670 x 1270

HRB 50R60

5000

2

1275 x 5170 x 975

1481 x 5170 x 1270

HRB 55R60

5500

2

1275 x 5670 x 975

1481 x 5670 x 1270

HRB 60R60

6000

2

1275 x 6170 x 975

1481 x 6170 x 1270

HRB 65R60

6500

2

1275 x 6670 x 975

1481 x 6670 x 1270

Enerji Kesintisi Halinde Tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlayacak batarya ünitesi opsiyonel
Yedek Batarya
olarak sunulmaktadır.
Aks Yükü Dayanımı

50T

Hidrolik Silindir Ünitesi Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı elektrostatik boyalı hidrolik silindir.
1m - 4m genişliğinde Road Blocker’lar için 1 adet piston bulunmaktadır.
(Ops. 3,5m ve 4 m genişliğinde Road Blocker’larda 2 piston).
4,5m - 6,5m genişliğinde Road Blocker’lar için
2 adet piston bulunmaktadır.
Hortum patlamasına ve sızıntıya karşı dahili valf.
Hidrolik Güç Ünitesi
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Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40-120 lt kapasiteli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi,
Standart olarak 70-80 bar (maksimum 120 bar) basınç.
10 mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RRB ROAD BLOCKER (Güçlendirilmiş Model)
Sistem

Aşağı, yukarı, ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, beam dedektör,
sinyalizasyon, uzaktan kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali; alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda otomatik iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de
indirilebilir. Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi
otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör opsiyonuyla senkronize çalışmaktadır.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Güç Ünitesi

Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak
daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı metal kabin içinde bulunmaktadır.
(Ops. Paslanmaz çelik kabin)
Kabin Ebatları: 1000 x 570 x 1200 mm (GxUxY)

Kabin Ünitesi
(yeraltı ünite)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiş gövde.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.

Blocker ünitesi
(Çarpma Ünitesi)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz uygulanmıştır.
Üstleri reflektörlü fosforlu bant, uyarı işaret ve yazıları ile tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı
oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Ayrıca gizli menteşe sistemi; blocker yükselirken ve tam açık pozisyonunda blocker ile kabin arasında
maksimum 3 mm açıklık kalmasını sağlar. Blocker ile kabin arası boşluğun 3 mm’den fazla olmaması
iş ve insan güvenliği açısından kritik önemdedir.
Blocker ünitesi özel güçlendirilmiş, solid, ana şaseye 350-550 mm aralıklarla monte edilmiş 6 mm
kalınlığında dikey darbe güç dağıtıcı konstrüksiyondan imal edilmiştir. Her bir dikey darbe güç
dağıtıcı eşit aralıklarla monte edilmiş 4 adet yatay 30x10 mm solid çelik barlar ile desteklenerek
güçlü bir çelik konstrüksiyon yapısı tasarlanmıştır. Çarpışma darbeleri dikey darbe güç dağıtıcıları ile
bunların yüzeylerine bağlanmış olan 6 mm kalınlığında çelik sac ve özel yapılandırılmış patentli çene
formu ile absorbe edilip, durdurulmaktadır.

Darbe Emici Panel Miktarları
Blocker Ebadı
Tek Piston

1 mt 1,5 mt 2 mt 2,5 mt 3 mt 3,5 mt 4 mt 4,5 mt 5 mt 5,5 mt 6 mt 6,5 mt
4

4

6

6

Çi Piston

8

8

10

10

12

12

12

15

18

18

Üst araç geçiş yüzeyi 8/9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik saç ile
kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3m genişliğindeki bir Road Blocker’da 7
adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz çelik menteşeler ile hareket eder.
45º açı ile yükselir. Sağ, Sol ve ön cephede dahili olarak opsiyonel flaşör ikaz ışıkları bulunur.
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu
mevcuttur.
Kontrol Sistemi

Manuel Kontrol Ünitesi:
IP 67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet buton bulunur (Opsiyonel olarak
acil operasyonları için 1 adet buton bulunur.)
Dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur. Dahili led indikasyonu ve 10 mt
kablosu bulunmaktadır.
Geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk: Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Opsiyonel Ünite:
RB CONT. UNIT. V. 01 modeli ile kullanıcılar diagnostik statü fonksiyonlarını takip edebilir, LAN veya
RS485 gibi protokoller ile uzaktan erişilebilir, metal bir kutu içerisindedir; aşağı, yukarı, durdurma ve
acil gibi diğer bütün kumanda operasyonları üzerinde yer almaktadır.
Dahili 124x68 LCD grafik ekranında yağ sensör durumu, loop veya beam dedektör durumu, kabin
içi su seviyesi durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir. Kullanıcının isteği
doğrultusunda BMP dosyası olarak tanımlanabilecek mesajlar ilave edilebilir. Sistem PLC ile
çalışmaktadır.

Opsiyonel
Aksesuarlar

Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil), Trafik Lambası Direği, Loop Dedektör (Çift Kontak/Tek Kontak), Beam
Dedektör, 220V veya 24V DC Motor, Uzaktan Kumanda (3 Kanallı) - Alıcı, Uzaktan Kumanda (3
Kanallı) - Verici, UPS, Fotosel Sensörler Alıcı + Verici (50cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), RB
CONT. UNIT. V.01 Kontrol Ünitesi, İnterkom, Harici Butonlar, Acil Durum Dalgıç Pompası, Hidrolik
Akümülatör 1 Piston veya 2 pistonlu sistemler için (Acil Hızlı Kalkış Özelliği), Yüzey Çerçevesi (Ebatları
250mm’den 1000mm’ye kadar), Yağ Soğutucu, Yağ Isıtıcı, Isı Pozitifleyici (Elektronik Komponentler
İçin), kabin, blocker ünitesi ve çarpışma yüzeyi için sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite,
çift hızlı hidrolik ünite, yere montaj bazası, güçlendirilmiş audio sinyal (siren), PLC diagnostik monitor,
IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), flaşör ikaz ışıkları, bombeli formda ön
panel, yağ seviye sensörü, hızlandırma (iniş/kalkış) opsiyonu.

Montaj

C30 kalite beton ve donatılar ile kolay montaj.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RB
ROAD BLOCKER

(Giriş Kontrol Modeli)

Enerji

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 3,3 - 5,5 KvA motor (blocker ebatlarına bağlı olarak değişmektedir).
Bazı model ve ebatlar için opsiyonel 220V, 110V 1-Faz 50/60 Hz, veya 24V DC.

Kontrol / Kumanda

24V DC beslemeli PLC Kontrol Ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoid’ler 24V DC (Ops. 12V DC / 220V AC)

Hız

Standart operasyon ~4 - 6 sn (ops. 2,5 - 4 sn)(yükselme/alçalma, road blocker ebatlarına göre
değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak acil kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1,5 sn (4 metre uzunluktan sonra road
blocker ebatlarına bağlı olarak acil kalkış hızı değişebilir).

IP Sınıfı

IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi,
IP 67 - Elektronikler (opsiyonel), kutu korumalı,
IP 68 - Hidrolik Piston

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

Amerikan ASTM 2656-07 standardına göre M40 P1 (K-8) seviyesinde darbelere dayanacak
mukavemette tasarlanıp üretilmiştir.
Kalkış Yüksekliği
65 - 50 cm

Kalkış Yüksekliği
90 - 70 cm

Ölçüler
(LxWxD)

Ölçüler
(LxWxD)

Ürün Kodu

Blocker Ünitesi
Genişliği (X)

Piston
Adedi

HRB 10R60

1000

1

1275 x 1170 x 975

1481 x 1170 x 1270

HRB 15R60

1500

1

1275 x 1670 x 975

1481 x 1670 x 1270

HRB 20R60

2000

1

1275 x 2170 x 975

1481 x 2170 x 1270

HRB 25R60

2500

1

1275 x 2670 x 975

1481 x 2670 x 1270

HRB 30R60

3000

1

1275 x 3170 x 975

1481 x 3170 x 1270

HRB 35R60

3500

1

1275 x 3670 x 975

1481 x 3670 x 1270

HRB 35R60

3500

2

1275 x 3670 x 975

1481 x 3670 x 1270

HRB 40R60

4000

1

1275 x 4170 x 975

1481 x 4170 x 1270

HRB 40R60

4000

2

1275 x 4170 x 975

1481 x 4170 x 1270

HRB 45R60

4500

2

1275 x 4670 x 975

1481 x 4670 x 1270

HRB 50R60

5000

2

1275 x 5170 x 975

1481 x 5170 x 1270
1481 x 5670 x 1270

HRB 55R60

5500

2

1275 x 5670 x 975

HRB 60R60

6000

2

1275 x 6170 x 975

1481 x 6170 x 1270

HRB 65R60

6500

2

1275 x 6670 x 975

1481 x 6670 x 1270

Enerji Kesintisi Halinde Tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlayacak batarya ünitesi opsiyonel
Yedek Batarya
olarak sunulmaktadır.
Aks Yükü Dayanımı

40T

Hidrolik Silindir Ünitesi Ağır koşullar için geliştirilmiş toza karşı korumalı elektrostatik boyalı hidrolik silindir.
1m - 4m genişliğinde Road Blocker’lar için 1 adet piston bulunmaktadır.
(Ops. 4 m genişliğinde Road Blocker’larda 2 piston).
4,5m - 6,5m genişliğinde Road Blocker’lar için 2 adet piston bulunmaktadır.
Hortum patlamasına ve sızıntıya karşı dahili valf.
Hidrolik Güç Ünitesi
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Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Manyetik metal toplayıcılı 40-120 lt kapasiteli yağ tankı.
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
Standart olarak 70-80 bar (maksimum 120 bar) basınç.
10 mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RB ROAD BLOCKER (Giriş Kontrol Modeli)
Sistem

Aşağı, yukarı, ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, beam dedektör,
sinyalizasyon, uzaktan kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali; alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda otomatik iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de
indirilebilir. Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi
otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör opsiyonuyla senkronize çalışmaktadır.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Güç Ünitesi

Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak
daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı metal kabin içinde bulunmaktadır. (Ops.
Paslanmaz çelik kabin)
Kabin Ebatları: 1000 x 570 x 1200 mm (GxUxY)

Kabin Ünitesi
(yeraltı ünite)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiş gövde.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.

Blocker ünitesi
(Çarpma Ünitesi)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz uygulanmıştır.
Üstleri reflektörlü fosforlu bant, uyarı işaret ve yazıları ile tasarımı tamamlanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı
oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Üst araç geçiş yüzeyi 8/9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik saç ile
kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3m genişliğindeki bir Road Blocker’da 7
adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz çelik menteşeler ile hareket eder.
45º açı ile yükselir. Sağ, Sol ve ön cephede dahili olarak opsiyonel flaşör ikaz ışıkları bulunur.
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu
mevcuttur.

Kontrol Sistemi

Manuel Kontrol Ünitesi:
IP 67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet buton bulunur.(Opsiyonel olarak
acil operasyonları için 1 adet buton bulunur.)
Dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur. Dahili led indikasyonu ve 10 mt
kablosu bulunmaktadır.
Geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk: Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Opsiyonel Ünite:
RB CONT. UNIT. V. 01 modeli ile kullanıcılar diagnostik statü fonksiyonlarını takip edebilir, LAN veya
RS485 gibi protokoller ile uzaktan erişilebilir, metal bir kutu içerisindedir; aşağı, yukarı, durdurma ve
acil gibi diğer bütün kumanda operasyonları üzerinde yer almaktadır.
Dahili 124x68 LCD grafik ekranında yağ sensör durumu, loop veya beam dedektör durumu, kabin
içi su seviyesi durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir. Kullanıcının isteği
doğrultusunda BMP dosyası olarak tanımlanabilecek mesajlar ilave edilebilir. Sistem PLC ile
çalışmaktadır.

Opsiyonel
Aksesuarlar

Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil), Trafik Lambası Direği, Loop Dedektör (Çift Kontak/Tek Kontak), Beam
Dedektör, 220V veya 24V DC Motor, Uzaktan Kumanda (3 Kanallı) - Alıcı, Uzaktan Kumanda (3
Kanallı) - Verici, UPS, Fotosel Sensörler Alıcı + Verici (50cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber), RB
CONT. UNIT. V.01 Kontrol Ünitesi, İnterkom, Harici Butonlar, Acil Durum Dalgıç Pompası, Hidrolik
Akümülatör 1 Piston veya 2 pistonlu sistemler için (Acil Hızlı Kalkış Özelliği), Yüzey Çerçevesi (Ebatları
250mm’den 1000mm’ye kadar), Yağ Soğutucu, Yağ Isıtıcı, Isı Pozitifleyici (Elektronik Komponentler
İçin), kabin, blocker ünitesi ve çarpışma yüzeyi için sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite,
çift hızlı hidrolik ünite, yere montaj bazası, güçlendirilmiş audio sinyal (siren), PLC diagnostik monitor,
IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için), flaşör ikaz ışıkları, bombeli formda ön
panel, yağ seviye sensörü, hızlandırma (iniş/kalkış) opsiyonu.

Montaj

C30 kalite beton ve donatılar ile kolay montaj.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RB
ROAD BLOCKER
(Yüzey Montaj)

Enerji

Standart 380V AC 3-Faz 50/60 Hz, 3,3 - 5,5 KvA motor (blocker ebatlarına bağlı olarak
değişmektedir). Bazı model ve ebatlar için opsiyonel 220V, 110V 1-Faz 50/60 Hz, veya 24V DC.

Kontrol / Kumanda

24V DC beslemeli PLC Kontrol Ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoid’ler 24V DC (Ops. 12V DC / 220V AC)

Hız

Standart operasyon ~2,5 - 6 sn (yükselme/alçalma, road blocker ebatlarına göre değişiklik arz eder).
Opsiyonel olarak acil kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1,5 sn (4 metre uzunluktan sonra road
blocker ebatlarına bağlı olarak acil kalkış hızı değişebilir).

IP Sınıfı

IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi,
IP 67 - Elektronikler (opsiyonel), kutu korumalı,
IP 68 - Hidrolik Piston

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

ASTM 2656-07 standardına göre M40 (K8) seviyesinde darbelere dayanacak mukavemette tasarlanıp
üretilmiştir.
Kalkış Yüksekliği
65 - 50 cm

Kalkış Yüksekliği
90 - 70 cm

Ürün Kodu

Blocker Ünitesi
Genişliği (X)

Piston
Adedi

Ölçüler
(LxWxD)

Ölçüler
(LxWxD)

RB 10P60 SRF

1000

1

1342 x 1440 x 210

2665 x 1440 x 210

RB 15P60 SRF

1500

1

1342 x 1910 x 210

2665 x 1910 x 210

RB 20P60 SRF

2000

1

1342 x 2440 x 210

2665 x 2440 x 210

RB 25P60 SRF

2500

1

1342 x 2910 x 210

2665 x 2910 x 210

RB 30P60 SRF

3000

1

1342 x 3440 x 210

2665 x 3440 x 210

RB 35P60 SRF

3500

1

1342 x 3910 x 210

2665 x 3910 x 210

RB 35P60 SRF

3500

2

1342 x 3910 x 210

2665 x 3910 x 210

RB 40P60 SRF

4000

1

1342 x 4440 x 210

2665 x 4440 x 210

RB 40P60 SRF

4000

2

1342 x 4440 x 210

2665 x 4440 x 210

RB 45P60 SRF

4500

2

1342 x 4910 x 210

2665 x 4910 x 210

RB 50P60 SRF

5000

2

1342 x 5440 x 210

2665 x 5440 x 210

RB 55P60 SRF

5500

2

1342 x 5910 x 210

2665 x 5910 x 210

RB 60P60 SRF

6000

2

1342 x 6440 x 210

2665 x 6440 x 210

RB 65P60 SRF

6500

2

1342 x 6910 x 210

2665 x 6910 x 210

Enerji Kesintisi Halinde Tam şarjda minimum 100 hareket (50 yükselme + 50 inme) sağlayacak batarya ünitesi opsiyonel
Yedek Batarya
olarak sunulmaktadır.
Aks Yükü Dayanımı

50T

Hidrolik Silindir Ünitesi Ağır koşullar için geliştirilmiş 50 mm çapında, toza karşı korumalı, elektrostatik boyalı hidrolik silindir.
1m - 4m genişliğinde Road Blocker’lar için 1 adet piston bulunmaktadır.
(Ops. 3,5m ve 4 m genişliğinde Road Blockerlarda 2 piston),
4,5m - 6,5m genişliğinde Road Blocker’lar için 2 adet piston bulunmaktadır.
Hortum patlamasına ve sızıntıya karşı dahili valf.
Hidrolik Silindir Ünitesi Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa. 				
Manyetik metal toplayıcılı 40-120 lt kapasiteli yağ tankı. 				
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi.
Standart olarak 70-80 bar (maksimum 120 bar) basınç.
10 mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RB ROAD BLOCKER (Yüzey Montaj)
Sistem

Aşağı, yukarı, ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (örn: loop dedektör, beam dedektör,
sinyalizasyon, uzaktan kumanda, vb.).
İniş ve kalkışta uyarı sinyali; alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı.
Acil durumda otomatik iner veya yükselir (müşteri tercihidir).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de
indirilebilir. Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra blocker ünitesi
otomatik olarak kalkar. Bu fonksiyon loop dedektör opsiyonuyla senkronize çalışmaktadır.
Alt ve üst pozisyonda duruşlar sensör kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Güç Ünitesi

Motor, hidrolik pompa ve solenoid valfler kolay ulaşılmalarını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak
daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz
boyalı metal kabin içinde bulunmaktadır. (Ops. Paslanmaz çelik kabin)

Kabin Ünitesi
(yeraltı ünite)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir. 
U profillerle yapılandırılmış ve güçlendirilmiş gövde.
Ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.

Blocker ünitesi
(Çarpma Ünitesi)

Tüm birimler çift komponentli endüstriyel boya ile renklendirilmiştir.
Araç geçiş yüzeylerine sıcak daldırma galvaniz uygulanmıştır.
Zemin seviyesinin altında gizli menteşe sistemi sayesinde araçlar geçerken çıkıntı
oluşturmadığından lastik gürültüsü meydana gelmez.
Ayrıca gizli menteşe sistemi; blocker yükselirken ve tam açık pozisyonunda blocker ile kabin
arasında maksimum 2 mm açıklık kalmasını sağlar. Blocker ile kabin arası boşluğun 2 mm’den fazla
olmaması iş ve insan güvenliği açısından kritik önemdedir.
Üst araç geçiş yüzeyi 8/9 mm kalınlığında desenli kaydırmaz sıcak daldırma galvanizli çelik saç ile
kaplanmıştır.
Sistem blok olarak (uzunluğa göre adetleri değişen, örneğin 3m genişliğindeki bir Road Blocker’da 7
adet bulunan) Ø50 mm’lik paslanmaz çelik menteşeler ile hareket eder.
25º açı ile yükselir.
Servis ve bakım verimliliği için dahili ünitelere kolay ulaşılmasını sağlayan üst kapak entegrasyonu
mevcuttur.

Kontrol Sistemi

Manuel Kontrol Ünitesi:
IP 67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet buton bulunur (Opsiyonel olarak
acil operasyonları için 1 adet buton bulunur.)
Dedektörlerden (opsiyonel) gelen komut ile hareketini durdurur. Dahili led indikasyonu ve 10 mt
kablosu bulunmaktadır.
Geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk: Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.
Opsiyonel Ünite:
RB CONT. UNIT. V. 01 modeli ile kullanıcılar diagnostik statü fonksiyonlarını takip edebilir, LAN veya
RS485 gibi protokoller ile uzaktan erişilebilir, metal bir kutu içerisindedir; aşağı, yukarı, durdurma ve
acil gibi diğer bütün kumanda operasyonları üzerinde yer almaktadır.
Dahili 124x68 LCD grafik ekranında yağ sensör durumu, loop veya beam dedektör durumu, kabin
içi su seviyesi durumu, blocker pozisyonu ve hareketi gibi statüler izlenebilir. Kullanıcının isteği
doğrultusunda BMP dosyası olarak tanımlanabilecek mesajlar ilave edilebilir. Sistem PLC ile
çalışmaktadır.

Opsiyonel
Aksesuarlar

Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil), Trafik Lambası Direği, Loop Dedektör (Çift Kontak/Tek Kontak),
Beam Dedektör, 220V veya 24V DC Motor, Uzaktan Kumanda (3 Kanallı) - Alıcı, Uzaktan Kumanda
(3 Kanallı) - Verici, UPS, Fotosel Sensörler Alıcı + Verici (50cm yüksekliğindeki direkleriyle beraber),
RB CONT. UNIT. V.01 Kontrol Ünitesi, İnterkom, Harici Butonlar, Hidrolik Akümülatör 1 Piston veya 2
pistonlu sistemler için (Acil Hızlı Kalkış Özelliği), Yüzey Çerçevesi (Ebatları 250mm’den 1000mm’ye
kadar), Yağ Soğutucu, Yağ Isıtıcı, Isı Pozitifleyici (Elektronik Komponentler İçin), kabin, blocker ünitesi
ve çarpışma yüzeyi için sıcak daldırma galvaniz, çift etkili hidrolik ünite, çift hızlı hidrolik ünite,
güçlendirilmiş audio sinyal (siren), PLC diagnostik monitor, IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC,
SMPS, konnektörler için), ön cephede flaşör ikaz ışıkları, yağ seviye sensörü.

Montaj

C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak kolay montaj. Betonlama öncesi zemin tesviye ve
hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az 1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye
getirilmelidir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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RRB
(Güçlendirilmiş Road Blocker)

30 + 6 (ops. 10) + 3 (mm)
2,5 / 6 sn

Hız

RB

4 (mm)
4 / 6 sn (Ops. 2,5 / 4 sn)

40 T.
Solid 4 mm paneller
Opsiyonel
Opsiyonel
8/9 mm
Opsiyonel
ASTM 2656-07 - M40 P1 (K 8)'e dayanacak
şekilde tasarlanıp, üretilmiştir.

(Giriş Kontrol Road Blocker)

380V 3-Faz AC.
3 fonksiyonlu IP 67 manuel kontrol buton ünitesi.
Acil durum butonu.
Acil durum indirme butonu / kaldırma kolu (manuel).
PLC kontrol ünitesi.
24 V DC kontrol.
24 V DC solenoidler.
Otomatik / Manuel programlanabilir geçiş yetkisi.
Dış ortam çıkışları (siren, ışık, lamba, beam, flaşör).
Sesli hareket (iniş/kalkış) uyarısı (buzzer).
Özel tasarım, tam boya yayılmış, boşluksuz menteşe sistemi.
Aşağı ve yukarı pozisyonda pistona yük bindirmeyen free standing piston bağlantı yapısı.
Ana gövde (yer altı ünitesi) etrafı galvanizli sac kaplama.
60 lt yağ tankı
Sıcak daldırma galvaniz kaplı araç geçiş yüzeyi
IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi, IP 58 - Kabin Ünitesi (yeraltı ünite), IP 68 - Hidrolik Piston

30 + 6 (mm)
4 / 6 sn (Ops. 2,5 / 4 sn)

ASTM 2656-07 - M50 P1 (K 12) test sertifikalı olup,
H30'a dayanacak şekilde tasarlanıp, üretilmiştir.

Çarpışma Testi

Ön Panel Kalınlığı

50 T.
Solid 6 mm (her 35-55cm.'de bir adet)
Opsiyonel
Opsiyonel
8/9 mm
Opsiyonel
ASTM 2656-07 - M50 P1 (K 12)'ye
dayanacak şekilde tasarlanıp, üretilmiştir.

50 T.
Solid 6 mm (her 35-55cm.'de bir adet)
Standart
Standart
10/11 mm
Standart

Aks Yükü Dayanımı
Panel Kalınlığı
Flaşör İndikatör
Radüslü Ön Panel
Üst Sac Kalınlığı
Yağ Seviye Sensörü

Standart Özellikler

(Yüksek Güvenlik / Anti Terör Road Blocker)

HRB

Genel Teknik Özellikler

Road Blocker

PLC diognostik monitor (LAN).
Kabin, blocker ünitesi ve çarpışma yüzeyi için sıcak daldırma galvaniz
Çift etkili hidrolik ünite
Çift hızlı hidrolik ünite
RRB ve RB modeller için opsiyonel hızlandırma
Hidrolik Akümülatör 1 Piston veya 2 pistonlu sistemler için (Acil Hızlı Kalkış Özelliği)
Trafik Lambası (kırmızı-yeşil), Ø:100mm veya 200mm
Trafik Lambası Direği
Loop Dedektör
Beam dedektör
Fotosel
Uzaktan Kumanda (kablosuz)
Acil Durum Dalgıç Pompası 9000 Lt/Saat veya 18000 Lt/Saat
Bombeli formda ön panel (yaşam alanlarında kullanım için tavsiye edilir).
Yere montaj bazası
Yağ Seviye Sensörü
1 faz 220 V AC veya 24 V DC Motor.
UPS.
Yağ soğutucu
Yağ Isıtıcı
Isı pozitifleyici (komponentler için)
IP67 kutu (güç ünitesi içindeki PLC, SMPS, konnektörler için)
Yüzey Çerçevesi (Ebatları 250mm'den 1000mm'ye kadar)
Güçlendirilmiş audio sinyal (siren)

Opsiyonel Özellik ve Aksesuarlar

Solid darbe emici paneller.
Maksimum güçlendirilmiş statik konstrüksiyon blocker kabini (yeraltı ünitesi).
Vidalı servis kapağı.
Sarı-siyah renklerde, güçlendirilmiş çift komponentli endüstriyel boya.
Darbe yüzeyinde yüksek görünürlükte çapraz sarı ve siyah bantlar.
Reflektif işaretleme.
Hidrolik yağ hortumu (10mt).
25 cc el pompası (manuel).
Yağ seviye ve sıcaklık göstergesi.
Yağ hortumu koruyucu valf.
Partikül filtreli yağ tankı.
Manyetik metal toplayıcılı yağ tankı.
Sıcak daldırma galvanizli güç ve kontrol ünitesi kabini.
-5°C / +55°C (Ops. -30°C / +70°C).
Yere montaj aparatları.
Kolay montaj.
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MANTAR BARİYER

M40 Montajı

M50 Montajı
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HBD
MANTAR BARİYER

(Anti Terör / Yüksek Güvenlik)

Enerji

Standart 380V 3-Faz 50/60 Hz, 2,2-5,5 kW (çoklu montajlarda beslenecek
mantar bariyer sayısına göre değişen)motor.
Bazı model ve ebatlar için opsiyonel 220V, 110V 1-Faz 50/60 Hz, veya 24V DC.

Kontrol / Kumanda

24V DC beslemeli PLC Kontrol Ünitesi, güç ünitesi kabini
içerisinde bulunur.
Solenoid’ler 24V DC (Ops. 12V DC / 220V AC).

Hız

Standart operasyon; ~2,5 - 5 sn (çoklu montajlarda beslenecek mantar
bariyer sayısına göre değişen) yükselme alçalma.
Opsiyonel olarak Acil Kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1,5 sn.

IP Sınıfı

IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi,
IP 67 - Elektronikler (opsiyonel), kutu korumalı,
IP 68 - Hidrolik Piston

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

ASTM 2656-07 standardına göre M50 (K-12) ve M40 (K-8) seviyesinde
çarpışma testi sertifikalı (HBD 275 H 90 modeli).

Aks Yükü Dayanımı

70T

Hidrolik Silindir Ünitesi Ağır koşullar için geliştirilmiş çift etkili, toza karşı korumalı elektrostatik
toz boyalı hidrolik silindir.
Hidrolik Güç Ünitesi

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Partikül filtreli ve manyetik metal toplayıcılı 30-150 lt kapasiteli
(çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) yağ tankı,
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık sensörü, düşük yağ seviyesi için alarm uyarısı.
20 - 120 bar (max. 160 bar) kapasiteli (set olarak montajlarda beslenecek mantar bariyer
sayısına göre değişen) basınç.
10mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Çoklu montajlarda ara bağlantı hortumları ayrıca temin edilir.

Sistem

Aşağı, yukarı ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (Örn: Loop dedektör, beam dedektör,
sinyalizasyon, uzaktan kumanda, vb.) ,
İniş ve kalkışta uyarı sinyali; alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı,
Acil durumda otomatik iner veya yükselir (Müşteri tercihi olup ücretsiz opsiyondur).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de
indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra çarpışma ünitesi otomatik
olarak kalkar. Bu fonksiyon Loop Dedektör opsiyonuyla senkronize olarak çalışmaktadır.

Güç Ünitesi

Motor, hidrolik pompa ve solenoid valflere kolay ulaşılmasını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak
daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı metal kabin içinde bulunmaktadır.
(Ops.Paslanmaz çelik kabin)
Kabin Ölçüleri: 1000 x 570 x 1200mm (GxUxY)

Yeraltı Yapısı

Mantar Bariyer Ankeraj Kasası:
Ø338 / 420mm sıcak daldırma galvanizli ve sağlamlaştırılmış yapıda ve ürün betona gömüldükten
sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.
Hidrolik güç ünitesi konumu ve kurulum yeri şartlarına göre, her 3 taraftan bağlantıya imkan veren
hidrolik hortum ve kablo giriş delikleri ile donatılmıştır.
Montaj sonrasında hidrolik hortum ve kablolara kolay ulaşım imkanı sağlanmıştır.
Delikli yere montaj plakası ile taban betonuna saplamalar vasıtasıyla kolay montaj.
Yağmur suyu tahliyesi için dalgıç pompa bağlantı yuvası içermektedir.
Ana Mantar Bariyer Yuvası:		
Ø324 / 406mm sıcak daldırma galvanizli ve mantar bariyer silindirinin ana yuvasını oluşturmak üzere
yapılandırılmıştır.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri
ana yuvaya birbirine eşit mesafede yerleştirilmiş özel malzemeden üretilmiş 5 adet yatak (iç yatak)
boyunca pivotlanarak hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin alt bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankeraj kasası sayesinde herhangi bir hasar halinde mantar bariyer silindiri ile birlikte
yenisyle değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HBD MANTAR BARİYER (Anti Terör / Yüksek Güvenlik)
Yerüstü Yapısı

Mantar Bariyer Silindiri (çarpışma ünitesi):
Ø270 / 324mm standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde
elektrostatik toz boyalı 10mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik içerisinde 65-90 mm
eksantrik et kalınlığında solid çelik ve kompozit çarpışma yüzeyi.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen alüminyum mantar
bariyer üst plakası,
“E” standardı ile uyumlu kırmızı, beyaz veya sarı renkte reflektör bant,
10mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit
dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel yıldız formlu darbe emici iç yapı,
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri
ana yuvaya birbirine eşit mesafede yerleştirilmiş özel malzemeden üretilmiş 5 adet yatak boyunca
(dış yatak) pivotlanarak hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin üst bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankeraj kasası sayesinde herhangi bir hasar halinde ana mantar bariyer yuvası ile
birlikte yenisi ile değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.
Yol Yüzey Plakası:
RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 15mm
kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten imal edilmiş olup, civatalı bağlantısı sayesinde
kolaylıkla sökülebilir.
Aynı zamanda toz keçesi yuvasını içermektedir.

Enerji Kesintisi Halinde Tam şarjda minimum 60-100 hareket (yükselme / inme) sağlayacak batarya ünitesi opsiyonel olarak
Yedek Batarya
sunulmaktadır (minimum hareket sayısı sistemdeki bollard adedine göre değişir).
Kontrol Sistemi

Manuel Kontrol Butonu Ünitesi:
Sarı renkli IP 67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet buton bulunur.
(Opsiyonel olarak acil operasyonları için 1 adet buton bulunur.)
Dahili LED indikasyonu ve 10mt kablosu bulunmaktadır.
Geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk: Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.

Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil), Trafik Lambası Direği, Loop Dedektör (tek kontak/çift kontak), Beam
Dedektör, 220V veya 24V DC Motor, Uzaktan Kumanda (alıcı - verici 3 Kanallı), UPS, Fotosel Sensörler
Alıcı + Verici (50cm yüksekliğindeki direkle beraber), RB CONT. UNIT. V. 01 Kontrol Ünitesi, İnterkom,
Harici Butonlar, Acil Durum Dalgıç Pompası, Hidrolik Akümülatör (Acil Hızlı Kalkış Özelliği), Yağ
Soğutucu, Yağ Isıtıcı, Isı Pozitifleyici (Elektronik Komponentler İçin), güçlendirilmiş alarm (siren), PLC
diagnoz monitörü, IP67 kutu (güç ünitesi içerisindeki PLC, SMPS, klemensler vb için).

Montaj

C30 kalite beton ve donatılar ile kolay montaj. Birden fazla mantar bariyerın tek güç ünitesinden
kontrol edilebildiği çoklu mantar bariyer kurulum imkanı.
Çoklu kurulumlarda; M40 sertifikalı kurulumlar için mantar bariyerlar arası mesafenin/açıklığın
azami 1200mm olması tavsiye edilmektedir.
M50 sertifikalı kurulumlar için minimum 2 mantar bariyer aşağıdaki çizime uygun olarak
800 mm aralıklarla monte edilmelidir.

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

33

RBD
MANTAR BARİYER
(Güçlendirilmiş Model)

Enerji

Standart 380V 3-Faz 50/60 Hz, 2,2-5,5 kW
(çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına
göre değişen)motor.
Bazı model ve ebatlar için opsiyonel 220V, 110V 1-Faz 50/60 Hz,
veya 24V DC.

Kontrol / Kumanda

24V DC beslemeli PLC Kontrol Ünitesi, güç ünitesi kabini
içerisindebulunur.
Solenoid’ler 24V DC (Ops. 12V DC / 220V AC).

Hız

Standart operasyon; ~2,5 - 5 sn
(çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen)
yükselme alçalma.
Opsiyonel olarak Acil Kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1,5 sn.

IP Sınıfı

IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi,
IP 67 - Elektronikler (opsiyonel), kutu korumalı,
IP 68 - Hidrolik Piston

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

ASTM 2656-07 standardına göre M30 P1 (K-4) seviyesinde darbelere dayanacak
şekilde tasarlanıp üretilmiştir.

Aks Yükü Dayanımı

50T

Hidrolik Silindir Ünitesi Ağır koşullar için geliştirilmiş çift etkili, toza karşı korumalı elektrostatik toz boyalı hidrolik silindir.
Hidrolik Güç Ünitesi

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.Partikül filtreli ve manyetik metal toplayıcılı 30-150 lt
kapasiteli (çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) yağ tankı,
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi, düşük yağ seviyesi uyarısı.
20 - 120 bar (max. 160 bar) kapasiteli (set olarak montajlarda beslenecek mantar bariyer
sayısına göre değişen) basınç.
10mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Çoklu montajlarda ara bağlantı hortumları ayrıca temin edilir.

Sistem

Aşağı, yukarı ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (Örn: Loop dedektör, beam dedektör,
sinyalizasyon, uzaktan kumanda, vb.) ,
İniş ve kalkışta uyarı sinyali; alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı,
Acil durumda otomatik iner veya yükselir (Müşteri tercihi olup ücretsiz opsiyondur).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de
indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra çarpışma ünitesi otomatik
olarak kalkar. Bu fonksiyon Loop Dedektör opsiyonuyla senkronize olarak çalışmaktadır.

Güç Ünitesi

Motor, hidrolik pompa ve solenoid valflere kolay ulaşılmasını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak
daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı metal kabin içinde bulunmaktadır. (Ops.
Paslanmaz çelik kabin)
Kabin Ölçüleri: 1000 x 570 x 1200mm (GxUxY)

Yeraltı Yapısı

Mantar Bariyer Ankeraj Kasası:
Ø338 / 420mm sıcak daldırma galvanizli ve sağlamlaştırılmış yapıda ve ürün betona gömüldükten
sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır. Hidrolik güç ünitesi
konumu ve kurulum yeri şartlarına göre, her 3 taraftan bağlantıya imkan veren hidrolik hortum ve
kablo giriş delikleri ile donatılmıştır.
Montaj sonrasında hidrolik hortum ve kablolara kolay ulaşım imkanı sağlanmıştır.
Delikli yere montaj plakası ile taban betonuna saplamalar vasıtasıyla kolay montaj.
Yağmur suyu tahliyesi için dalgıç pompa bağlantı yuvası içermektedir.
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Ana Mantar Bariyer Yuvası:
Ø324 / 406mm sıcak daldırma galvanizli ve mantar bariyer silindirinin ana yuvasını oluşturmak üzere
yapılandırılmıştır. Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar
bariyer silindiri ana yuvaya birbirine eşit mesafede yerleştirilmiş özel malzemeden üretilmiş 5 adet
yatak (iç yatak) boyunca pivotlanarak hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin alt bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankeraj kasası sayesinde herhangi bir hasar halinde mantar bariyer silindiri ile birlikte
yenisyle değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

RBD MANTAR BARİYER (Güçlendirilmiş Model)
Yerüstü Yapısı

Mantar Bariyer Silindiri (çarpışma ünitesi):
Ø270 / 324mm standart olarak RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde
elektrostatik toz boyalı 10mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik içerisinde 65-90 mm
eksantrik et kalınlığında solid çelik ve kompozit çarpışma yüzeyi.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen alüminyum mantar
bariyer üst plakası,
“E” standardı ile uyumlu kırmızı, beyaz veya sarı renkte reklektör bant,
5 mm kalınlığında solid çelik barlardan oluşturulmuş çarpışma anında darbeyi tüm gövdeye eşit
dağıtarak sönümlenmesini sağlayan özel yıldız formlu darbe emici iç yapı,
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri
ana yuvaya birbirine eşit mesafede yerleştirilmiş özel malzemeden üretilmiş 5 adet yatak boyunca
(dış yatak) pivotlanarak hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin üst bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankeraj kasası sayesinde herhangi bir hasar halinde ana mantar bariyer yuvası ile
birlikte yenisi ile değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.
Yol Yüzey Plakası:
RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 15mm
kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten imal edilmiş olup, civatalı bağlantısı sayesinde
kolaylıkla sökülebilir.
Aynı zamanda toz keçesi yuvasını içermektedir.

Enerji Kesintisi Halinde Tam şarjda minimum 60-100 hareket (yükselme / inme) sağlayacak batarya ünitesi opsiyonel olarak
Yedek Batarya
sunulmaktadır (minimum hareket sayısı sistemdeki bollard adedine göre değişir).
Kontrol Sistemi

Manuel Kontrol Butonu Ünitesi:
Sarı renkli IP 67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet buton bulunur.
(Opsiyonel olarak acil operasyonları için 1 adet buton bulunur.)
Dahili LED indikasyonu ve 10mt kablosu bulunmaktadır.
Geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk: Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.

Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil), Trafik Lambası Direği, Loop Dedektör (tek kontak/çift kontak), Beam
Dedektör, 220V veya 24V DC Motor, Uzaktan Kumanda (alıcı - verici 3 Kanallı), UPS, Fotosel Sensörler
Alıcı + Verici (50cm yüksekliğindeki direkle beraber), RB CONT. UNIT. V. 01 Kontrol Ünitesi, İnterkom,
Harici Butonlar, Acil Durum Dalgıç Pompası, Hidrolik Akümülatör (Acil Hızlı Kalkış Özelliği), Yağ
Soğutucu, Yağ Isıtıcı, Isı Pozitifleyici (Elektronik Komponentler İçin), güçlendirilmiş alarm (siren), PLC
diagnoz monitörü, IP67 kutu (güç ünitesi içerisindeki PLC, SMPS, klemensler vb için).

Montaj

C30 kalite beton ve donatılar ile kolay montaj. Birden fazla mantar bariyerın tek güç ünitesinden
kontrol edilebildiği çoklu mantar bariyer kurulum imkanı (çoklu kurulumlarda mantar bariyerlar
arası mesafenin/açıklığın azami 1200mm olması tavsiye edilmektedir).

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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TBD
MANTAR BARİYER
(Trafik Kontrol Modeli)

Enerji

Standart 380V 3-Faz 50/60 Hz, 2,2-5,5 kW
(çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) motor.
Bazı model ve ebatlar için opsiyonel 220V, 110V 1-Faz 50/60 Hz, veya 24V DC.

Kontrol / Kumanda

24V DC beslemeli PLC Kontrol Ünitesi, güç ünitesi kabini içerisinde bulunur.
Solenoid’ler 24V DC (Ops. 12V DC / 220V AC).

Hız

Standart operasyon; ~1,8 - 4 sn
(çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen)
yükselme alçalma.
Opsiyonel olarak Acil Kalkış (hidrolik akümülatör destekli) ~1,5 sn.

IP Sınıfı

IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi,
IP 67 - Elektronikler (opsiyonel), kutu korumalı,
IP 68 - Hidrolik Piston

Darbe/Çarpışma
Dayanımı

-

Aks Yükü Dayanımı

50T

Hidrolik Silindir Ünitesi Ağır koşullar için geliştirilmiş çift etkili, toza karşı korumalı elektrostatik
toz boyalı hidrolik silindir.
Hidrolik Güç Ünitesi

Güçlendirilmiş endüstriyel hidrolik pompa.
Partikül filtreli ve manyetik metal toplayıcılı 30-150 lt kapasiteli
(çoklu montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre değişen) yağ tankı,
Standart olarak yağ seviye ve yağ sıcaklık göstergesi, düşük yağ seviyesi uyarısı.
20 - 120 bar (max. 160 bar) kapasiteli (set olarak montajlarda beslenecek mantar bariyer sayısına göre
değişen basınç.
10mt R2 tip güçlendirilmiş çift kat sarmal hidrolik hortum.
Çoklu montajlarda ara bağlantı hortumları ayrıca temin edilir.

Sistem

Aşağı, yukarı ve acil girişleri ile dış sensörler giriş ve çıkışları (Örn: Loop dedektör, beam dedektör,
sinyalizasyon, uzaktan kumanda, vb.) ,
İniş ve kalkışta uyarı sinyali; alarm veya acil durumda güçlü siren uyarısı,
Acil durumda otomatik iner veya yükselir (Müşteri tercihi olup ücretsiz opsiyondur).
Enerji olmadığında veya bakım amaçlı durumlarda el pompası ile yükseltilip, manuel valf ile de
indirilebilir.
Otomatik kalkış modu sayesinde araç geçişini tamamladıktan sonra çarpışma ünitesi otomatik
olarakkalkar. Bu fonksiyon Loop Dedektör opsiyonuyla senkronize olarak çalışmaktadır.

Güç Ünitesi

Motor, hidrolik pompa ve solenoid valflere kolay ulaşılmasını sağlayan kilitlenebilir kapaklı, sıcak
daldırma galvaniz kaplamalı ve elektrostatik toz boyalı metal kabin içinde bulunmaktadır. (Ops.
Paslanmaz çelik kabin)
Kabin Ölçüleri: 1000 x 570 x 1200mm (GxUxY)

Yeraltı Yapısı

Mantar bariyer Ankeraj Kasası:
Ø284 / 338 mm sıcak daldırma galvanizli ve sağlamlaştırılmış yapıda ve ürün betona gömüldükten
sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır. Hidrolik güç ünitesi
konumu ve kurulum yeri şartlarına göre, her 3 taraftan bağlantıya imkan veren hidrolik hortum ve
kablo giriş delikleri ile donatılmıştır.
Montaj sonrasında hidrolik hortum ve kablolara kolay ulaşım imkanı sağlanmıştır.
Delikli yere montaj plakası ile taban betonuna saplamalar vasıtasıyla kolay montaj.
Yağmur suyu tahliyesi için dalgıç pompa bağlantı yuvası içermektedir.
Ana Mantar Bariyer Yuvası:
Ø273 / 324 mm sıcak daldırma galvanizli ve mantar bariyer silindirinin ana yuvasını oluşturmak üzere
yapılandırılmıştır.
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri
ana yuvaya birbirine eşit mesafede yerleştirilmiş özel malzemeden üretilmiş 5 adet yatak (iç yatak)
boyunca pivotlanarak hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin alt bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankeraj kasası sayesinde herhangi bir hasar halinde mantar bariyer silindiri ile birlikte
yenisyle değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TBD MANTAR BARİYER (Trafik Kontrol Modeli)
Yerüstü Yapısı

Mantar Bariyer Silindiri (çarpışma ünitesi):
Ø220 / 270mm çapında 10mm et kalınlığından sıcak daldırma galvanizlenmiş çelik üzeri paslanmaz
çelik giydirme çarpışma yüzeyi.
360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen alüminyum mantar
bariyer üst plakası,
“E” standardı ile uyumlu kırmızı, beyaz veya sarı renkte reklektör bant,
Azami doğrusal hareket ve asgari malzeme sürtünmesi temin etmek üzere mantar bariyer silindiri
ana yuvaya birbirine eşit mesafede yerleştirilmiş özel malzemeden üretilmiş 5 adet yatak boyunca
(dış yatak) pivotlanarak hareket etmektedir.
Hidrolik silindirin üst bağlantısını içermektedir.
Mantar bariyer ankeraj kasası sayesinde herhangi bir hasar halinde ana mantar bariyer yuvası ile
birlikte yenisi ile değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır.
Yol Yüzey Plakası:
RAL9006 (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) renginde elektrostatik toz boyalı 15mm
kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplı çelikten imal edilmiş olup, civatalı bağlantısı sayesinde
kolaylıkla sökülebilir.
Aynı zamanda toz keçesi yuvasını içermektedir.

Enerji Kesintisi Halinde Tam şarjda minimum 60-100 hareket (yükselme / inme) sağlayacak batarya ünitesi opsiyonel olarak
Yedek Batarya
sunulmaktadır (minimum hareket sayısı sistemdeki bollard adedine göre değişir).
Kontrol Sistemi

Manuel Kontrol Butonu Ünitesi:
Sarı renkli IP 67 kutuda yukarı, aşağı ve durdurma operasyonları için 3 adet buton bulunur.
(Opsiyonel olarak acil operasyonları için 1 adet buton bulunur.)
Dahili LED indikasyonu ve 10mt kablosu bulunmaktadır.
Geçiş kontrol sistemleri ile uyumluluk: Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.

Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

Trafik Lambası (Kırmızı-Yeşil), Trafik Lambası Direği, Loop Dedektör (tek kontak/çift kontak), Beam
Dedektör, 220V veya 24V DC Motor, Uzaktan Kumanda (alıcı - verici 3 Kanallı), UPS, Fotosel Sensörler
Alıcı + Verici (50cm yüksekliğindeki direkle beraber), RB CONT. UNIT. V. 01 Kontrol Ünitesi, İnterkom,
Harici Butonlar, Acil Durum Dalgıç Pompası, Hidrolik Akümülatör (Acil Hızlı Kalkış Özelliği), Yağ
Soğutucu, Yağ Isıtıcı, Isı Pozitifleyici (Elektronik Komponentler İçin), güçlendirilmiş alarm (siren), PLC
diagnoz monitörü, IP67 kutu (güç ünitesi içerisindeki PLC, SMPS, klemensler vb için).
C30 kalite beton ve donatılar ile kolay montaj. Birden fazla mantar bariyerın tek güç ünitesinden
kontrol edilebildiği çoklu mantar bariyer kurulum imkanı (çoklu kurulumlarda mantar bariyerlar
arası mesafenin/açıklığın azami 1200mm olması tavsiye edilmektedir).

Montaj

450 x 550 / 740 x 740

905 - 1605

1405 / 2805

500 - 1200

220 / 270

430 / 490

630 / 690

610 / 690

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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HBD SABİT
MANTAR BARİYER

Mantar Bariyer Tipi

Anti terör / yüksek güvenlik, sabit tip.

Darbe Dayanımı

ASTM 2656-15 standardına göre M50 (K-12) seviyesinde çarpışma testi sertifikalı
(HBD275S100 modeli).
Mantar Bariyer Ankerajı
Çarpışma borusuna kaynaklı, 700x700mm ebadında ankeraj plakası ve çarpışma borusu etrafına
kaynaklı 4 adet dikey ankeraj destekleri ile kolay teraziye almak için 4 adet ayar civatası içerir.

Yeraltı Yapısı

Mantar bariyer borusu sağlamlaştırılmış yapıda, ürün betona gömüldükten sonra hiçbir aracın
darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.

Yerüstü Yapısı

Mantar Bariyer Silindiri (çarpışma ünitesi)
700 - 1000 mm yüksekliğinde, Ø270 - 324 mm çapında sıcak daldırma galvaniz kaplı ve üzeri
standart olarak RAL9006 renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) boyalı çarpışma yüzeyi.
		
“E” standardı ile uyumlu kırmızı, beyaz veya sarı renkte reflektör bant.

Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen mantar bariyer üst
plakası, paslanmaz çelik giydirme yüzey, farklı renk seçenekleri, farklı ürün ebatları.

Montaj

4 saplama ile kolay teraziye alınarak C30 kalite beton ve demir donatı kullanılarak kolay montaj.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az
1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir.
Ø270 - 324

700

1400 - 1700

700 - 1000

Ø270 - 324

700
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

HBD SABİT
MANTAR BARİYER

ed

fi
i
t
r
ce

(Yüzey Montaj)

Anti terör / yüksek güvenlik sığ (ürün yeraltı ankeraj
yüksekliği sadece 210mm) montaj tip.

Darbe Dayanımı

IWA 14-1:2013 Sabit Mantar Bariyer V/7200[N3C]/64
PAS68:2013 Sabit Mantar Bariyer V /7500[N3]/64
ASTM 2656-18 C740/7200 seviyesinde çarpışma testi sertifikalı
(HBD 275 S 95/8 SRF modeli).

Yeraltı Yapısı

Mantar Bariyer Ankerajı
Üst ve altında beton geçiş yarıkları bulunan, 2 adet ankeraj plakası ve çarpışma yönünde 200mm’lik
“HEB” profillerle güçlendirilen, teraziye almak için 4 noktada ayar civatası içeren yüksek dayanımlı,
toplamda 210mm yeraltı ankeraj yüksekliği ile sığ montaj yapabilme imkanı sunulmaktadır.
Yeraltı yapısı unsurları birbirlerine geçme, 10.9 kalitede civatalı ve kaynak yolu ile sabitlenerek azami
dayanım kazandırılmıştır.
Mantar bariyer borusu sıcak daldırma galvanizli ve sağlamlaştırılmış yapıda, ürün betona
gömüldükten sonra hiçbir aracın darbesi ile yerinden sökülemez şekilde tasarlanmıştır.

Yerüstü Yapısı

Mantar Bariyer Silindiri (çarpışma ünitesi)
950 mm yüksekliğinde Ø270 mm çapında sıcak daldırma galvaniz kaplı ve üzeri standart olarak
RAL9006 renginde (opsiyonel olarak diğer RAL renklerinde) boyalı çarpışma yüzeyi.
“E” standardı ile uyumlu kırmızı, beyaz veya sarı renkte reflektör bant.

Opsiyonel Özellikler
Ve Aksesuarlar

360° görülebilir kırmızı yanıp sönen LED ikaz ışıkları içeren, sökülüp takılabilen mantar bariyer üst
plakası, paslanmaz çelik giydirme yüzey, farklı renk seçenekleri, farklı ürün ebatları.

Montaj

4 saplama ile kolay teraziye alma, beton yayılımına imkan sağlayan delikli yere montaj plakası ile C30
kalite beton ve demir donatı kullanılarak kolay montaj.
Betonlama öncesi zemin tesviye ve hazırlama işlemleri yapılmalıdır. Zemin emniyet gerilmesi en az
1/2 kg/cm2 olmalı, değil ise o seviyeye getirilmelidir.

40 - 90

250 - 300

(x)

Mantar Bariyer Tipi

3000 - 5500

0
00

3
750 - 2000

0

50

-5

0
75

00

20

0

00

-2

250 - 300

750 - 2000

0-

75

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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SABİT
MANTAR BARİYER

Çalışma Şekli

Sabit

Çap

220mm - 324mm (diğer çaplar opsiyonel olarak mevcuttur).

Yükseklik (Yer Üstü)

500-1200mm (diğer yükseklikler opsiyonel olarak mevcuttur).

Kurulum

Yere gömme, kolay sabitleme.

Opsiyon ve Aksesuarlar Farklı malzeme ve renk seçenekleri, 360° görülebilir LED indikatör.

*Şekil ve ebatlar referans amaçlıdır. Sabit mantar bariyerler, hareketli mantar bariyerler ile
tamamen aynı olabilir veya özel şekil ve ölçülerde üretilebilir.

RBD 270 S.../ RBD 324 S...
Duvar (et) kalınlığı

10mm +65/90mm eksantrik
ölçüde özel yıldız formlu 5 mm
kalınlığında solid profiller

10 mm

Çarpışma (darbe)
mukavemeti

M40 (K8)’e dayanacak şekilde
tasarlanıp üretilmiştir.

Opsiyonel olarak M30 (K4)’e
dayanacak şekilde
tasarlanıp üretilebilir.

Dış gövde yüzey özelliği

Sıcak daldırma galvaniz üzeri
elektrostatik toz boya (ops.
paslanmaz çelik)

Sıcak daldırma galvanizli
gövde üzeri paslanmaz çelik
geçme

Görünürlük
Montaj

42

TBD 220 S.../ TBD 270 S...

“E” standartlarına uyumlu, kırmızı/beyaz/sarı çizgili yansıtıcılar.
Ayarlanabilir denge ayakları ve C30 kalite beton ile kolay montaj

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

M50 (K12) ve M40 (K8)’e göre testli
ve serfikalıdır (HBD 275 H 90).
Standart
Elektrostak toz boya.
2,5 - 5 sn. (tek ünite kurulumu)

Çarpışma Tes

Yere Montaj
Destekleyici Çubuklar

Gövde Yüzey Özelliği

Hız

2,5 - 5 sn. (tek ünite kurulumu)

Elektrostak toz boya.

Standart

M30 (K4)'e dayanacak şekilde
tasarlanıp ürelmişr.

Opsiyonel

Paslanmaz çelik geçme.

V Formlu

-

Opsiyonel

10 mm

50 T.

TBD
(Trafik Mantar Bariyeri)

1,8 - 4 sn. (tek ünite kurulumu)

380V 3-Faz AC.
3 fonksiyonlu IP 67 manuel kontrol buton ünitesi.
Acil durum butonu.
Elektrik kesinsi ya da bakım durumda kullanmak üzere indirme valfi (manuel).
Çi¡ etkili hidrolik hareket.

Standart

70 T.
50 T.
10mm + 65/90mm eksantrik ölçüde 10mm + 65/90mm eksantrik ölçüde
özel yıldız formlu 10 mm kalınlığında özel yıldız formlu 5 mm kalınlığında
solid profiller.
solid profiller

Standart Özellikler

Yağ Seviye Sensörü

Duvar(Et) Kalınlığı

Aks Yükü Dayanımı

ce

e
ifi
rt

d

HBD
RBD
(An Terör – Yüksek Güvenlik
(Güçlendirilmiş
Mantar Bariyer)
Mantar Bariyeri)

Genel Teknik Özellikler (Hidrolik Seriler)

Mantar Bariyer

PLC diognosk monitor (LAN)
Acil durum hızlı kalkış özelliği için akümülatör (yaklaşık 1,5sn.)
Trafik lambası (kırmızı-yeşil), Ø:100mm veya 200mm
Trafik lambası direği
Loop dedektör
Beam dedektör
Fotosel
Uzaktan kumanda (kablosuz)
Yağmur suyu boşaltma pompası (acil durum dalgıç pompası)
Yağ seviye sensörü
1 faz 220 V AC veya 24 V DC Motor
UPS
Yağ soğutucu
Yağ Isıcı
Isı pozifleyici (komponentler için)
IP 67 kontrol kutusu (PLC, SMPS, konnektörler, devre kesiciler, loop dedektörler (varsa), röleler için)
Farklı materyal ve renkler
Güçlendirilmiş audio sinyal (siren)

Opsiyonel Özellikler

Acil durum butonu.
Elektrik kesinsi ya da bakım durumda kullanmak üzere indirme valfi (manuel).
Çi¡ etkili hidrolik hareket.
PLC control unit.
24 V DC kontrol.
24 V DC solenoidler.
Otomak / Manuel programlanabilir geçiş yetkisi.
Dış ortam çıkışları (siren, ışık, beam, flaşör).
Sesli hareket (iniş/kalkış) uyarısı (buzzer).
Sıcak daldırma galvanizli çelik ana gövde.
Bakım için kolay erişilebilirlik.
25 mm kalınlığında alüminyum üst kapak.
360° yüksek görünümlü yanıp sönen kırmızı LED.
"E" standartlarına uyumlu, kırmızı/beyaz/sarı çizgili yansıcılar.
Hidrolik yağ hortumu (10mt).
Hidrolik yağ hortumu (çoklu kurulum olduğu durumlarda dahili bağlan için).
25 cc el pompası (manuel).
Yağ seviye ve sıcaklık indikatörü.
45 / 60 lt yağ tank kapasitesi (çoklu kurulum olduğu durumlarda bollard sayısına göre değişkenlik gösterir).
Parkül filtreli yağ tankı.
Manyek metal toplayıcılı yağ tankı.
Sıcak daldırma galvanizli güç ve kontrol ünitesi kabini.
-5°C / +55°C (Opt. -30°C / +70°C)
Kolay montaj.
IP 55 - Hidrolik Güç Ünitesi, IP 58 - Yeral Ünite, ıp 68 - Hidrolik Piston.

BR1S / BR3S / BR6S
KOLLU BARİYER

YERLEŞİM YERLERİ ve
HALKA AÇIK
OTOPARK GİRİŞLERİ için...
Kolay montaj ve kullanım,
Dayanıklı gövde yapısı,
OTOPARK

Geniş opsiyon ve aksesuar seçeneği,
Her türlü geçiş kontrol sistemleri ile uyumlu.

360

425
290

6000 mm’ye kadar

48

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

900

1010

100

50

Genel Özellikler
Gövde Ölçüleri

360 x 290 x 1010 (yükseklik) mm

Kurulum Görünümü

Gövde Malzemesi - Finish Galvanizli sac - elektrostatik toz boyalı
Gövde Rengi

Turuncu (RAL 1033)

Gövde İçi Erişim

Yan ve üstte kilitli kapak ile

Kol (Bariyer) Uzunluğu

6.0 m’ye kadar

Kol (Bariyer) Malzemesi

Alüminyum

Kol Rengi

Eloksal kaplamalı (ops. RAL renklerde
elektrostatik toz boyalı)

(2)
(1)

Gövde Altı Yapı / Stand

Beton, 500 x 500 x 250 (yükseklik) mm

Güç Kaynağı

220 V. 60/50 Hz. AC (%±10)

Güç Sarfiyatı

Stand-by: 8W,
Çalışma esnasında: 220-270 W (kol boyuna göre
değişiklik gösterir).

Kilitleme

Mekanik redüksiyon

Çalışma Şekli

Elektromekanik

Çalışma Hızı

1 - 6 sn.

Manuel Kontrol

Manuel hareket kolu ile

Çalışma Isısı / Bağıl Nem

-20°C/+68°C (Ops. -50°C ısı pozitifleme ile),
%95 yoğuşmasız.

IP Derecesi

IP 54, dış ortam kullanımına uygun

Net Ağırlık

~45 kg (kol hariç)

Opsiyon ve Aksesuarlar

Emniyet sensörü (fotosel), loop dedektör, üst flaşör
indikatör, kol üzeri 4 farklı şekilde çakarlı LED ve
difüzör, trafik ışığı, kol karşılık direği, destek ayağı,
kırılan kol, kol altı perde, kol için lastik fitil, kol altı
çarpma sensörü, batarya ve şarj ünitesi, kablosuz
uzaktan kumanda (alıcı&verici), kablolu uzaktan
kumanda.

(1) : 500x500x250 mm beton
(2) : 300x300x150 mm beton

Loop Dedektör Görünümü

Başlıca
aşlıca O
Opsiyon
psiyon v
ve
eA
Aksesuarlar
kses
Flaşör

LED
İndikatör

Kırılan kol

Kol Altı Perde

Emniyet Sensörü
(fotosel)

Kol Karşılık
Direği

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Lastik Fitil
&
Çarpma Sensörü
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