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FÖRDELAR

KVALITET

Trafikbommar ingår i produktsortimentet med öppningsbredder upp till 12 m vilka erbjuder 

passerkontroll i kombination med vårt övriga sortiment av olika grindlösningar och professionella 

stängselsystem, enkelt och kostnadseffektivt.

SERIE S

Är utformade för skydd av industriella ingfarterr upp till 8 m öppningsbredd. 24 VDC motor. 

Strömförsörjning: 230 V 1-fas. Kan kompletteras med hopfällbara topp- och bottenstaket.

KOLOSS

En serie trafikbommar som är utformade för skydd av industriella infarter upp till 12 m 

öppningsbredd. Strömförsörjning: 230 V 1-fas. Kan kompletteras med hopfällbara topp- och 

bottenstaket.

PARKING

En serie trafikbommar som är utformade för skydd av industriella infarter och parkeringsplatser 

med upp till 5 m öppningsbredd.  24 VDC motor. Strömförsörjning: 230 V 1-fas. Bomarm kan 

även levereras som artikulerad/ledad för låg takhöjd.

AUTOMATISKA TRAFIKBOMMAR

Halsang automatiska trafikbommar för  
öppningsbredder upp till 12 m.

TRAFIKBOMMAR
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UTFÖRANDE

Hög prestanda vilken uppnås med elektronisk hastighetskontroll, vilken skyddar motor och växel. 

Ett effektivt drivkoncept och robusta komponenter säkerställer intensiv drift med  

100% arbetscykel.

Bomarmsstöd beställes separat och finns i 2 utföranden – Fast höjd alt. justerbar höjd samt 

hängande bomarmstöd som följer med bomarmen under rörelse.

Styrenhet MO 64 Plus (Koloss) med 3 st integrerade 1-kanals detektorer för markslingor. 

Kompatibel vis TCP/IP eller RS 485

Styrenhet MO 24 för P & S-serien med 3 st integrerade 1-kanals detektorer för markslingor. 

Kompatibel vis TCP/IP eller RS 485

Strömförsörjning samtliga typer: 240V AC, 50Hz

Pulverlackerat bomhus och bomarm i aluminium, med 10 års korrisionsgaranti. Invändiga 

mekaniska delar är galvaniserade. Oval eller rund aluminiumarm, vit plastbeläggning med röda 

reflexband och ändförsegling.

KORTARE BOMARMSLÄNGD

Bomarmslängden kan kortas av vid behov (i steg om 50 cm), dock skall antal fjädrar  

reduceras (se manual).

PASSERKONTROLL

Den elektroniska manövreringen kan programmeras för att passa varje projekt eller kundens 

särskilda krav. Ett brett valbart sortiment erbjuder: induktionsslinga-detektering, fotoceller, nyck-

elbrytare, radiostyrd fjärrkontroll, kortläsare, knappsats, myntinkast.

AUTOMATISKA TRAFIKBOMMAR

TEKNISK BESKRIVNING

Typ Bomarmslängd/profil Effektiv bomarmslängd Öppningstid

 mm  mm   sek

P 5000 upp till 5000x100x25 upp till 4780  4,5 

S 5000 upp till 5000x100x50 upp till 5170  5,5 

S 6000 upp till 6000x138x60 upp till 6170  6,5 

S 8000 upp till 8000x138x60 upp till 8170  8,5 

Koloss 60 upp till 6000x138x50 upp till 6000  6,0 

Koloss 90 upp till 9000x138x50 upp till 9000  9,0  

Koloss 120 upp till 12000x138x50 upp till 12000  12,0 

TILLVAL

• Nyckelbrytare

• Tryckknapslåda

• Fjärrkontroll

• LED belysning i bomarm (rött X/grön pil) 

• Token/myntöppnare

• Markslingsdetektor

• Hängande stängsel över/under bomarm

• RAL kulörer på begäran (lock/bomhus)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av tekniska specifikationer på grund av produktutveckling och / eller för att uppfylla statliga krav. © Halsängs Stängsel AB  •  Sverige • 2020

BOMHUS SERIE S

BOMHUS KOLOSS

BOMHUS PARKING
STYRENHETER BOMARM MED LEDBELYSNING

Typ M64 plus Typ MO24


