
S-PARK

Alimentação da barreira
Voltagem do motor

Potência
Tempo de abertura / fecho

Temperatura de funcionamento
Frequência de Trabalho

Dimensões

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barreira eletromecânica de uso intensivo 
em 24V, para entradas de até 6m. 
Ideal para controlo de trânsito de veículos 
a áreas privadas, indústriais ou comerciais.

IL DESIGN
Corpo em aço pintado, com luz LED vermelha / verde integrada para 
identificar os diferentes cursos da haste de uma forma mais clara e visível.
Design elegante para combinar com qualquer ambiente público ou 
privado.
Acesso fácil e seguro ao sistema de desbloqueio manual e predisposição 
para montagem de fotocélulas.
Quadro de controle com display de programação 
acessível na parte superior da barreira.

COMFORT
Um motor versátil para montagem direita ou esquerda .
Possibilidade de alojar baterias de emergência dentro da tampa da barreira.
Banda pára-choques em cauchu com luz LED integrada.
Fornecida com chapa de fixação e parafusos .
Disponível também com haste articulada para o controlo de trânsito em 
ambientes interiores, como estacionamentos subterrâneos.

PRESTAÇÕES ELEVADAS
USO INTENSIVO: até 200 aberturas/hora.
ABERTURA RÁPIDA: 2.5” para passagens até 3m
Função TWINNING: permite sincronizar duas barreiras especulares.
ENCODER incorporado para garantir a máxima afinação de detecção de 
obstáculos e de desaceleração.
MANUTENÇÃO PROGRAMADA: é possível visualizar o número de 
aberturas e carregar o prazo de manutenção.
Função ENERGY-SAVING: sistema inteligente para minimizar o consumo 
dos dispositivos de segurança e do motor quando em stand-by.

MODELOS  Uso Passagem Tempo de abertura
S-PARK 4 24V intensivo até 4m 2.5” - 4“
S-PARK 6 24V intensivo até 6m 4,5” - 6”

S-PARK 4      S-PARK 6
até 4 m de 4 até 6 m 
230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 
24V dc 24V dc
120 Nm 180 Nm
2,5 - 4 sec. 4,5 - 6 sec.
-25°C ÷ + 55°C -25°C ÷ + 55°C
80%  80% 
(max 200 ciclos hora) (max 130 ciclos hora)
340x235 H 1210 340x235 H 1210


