ALT

ALT4 - ALT6
ALT424& ALT624
De slagboomsystemen, typen: ALT424 en ALT624 zijn speciaal ontwikkeld
voor slagbomen tot: 4.000mm (ALT424) en 6.000mm of 8.000mm met
contragewicht (ALT624) welke in een industriële omgeving worden gebruikt. De
slagboomsystemen zijn eenvoudig te installeren en onderscheiden zich onder
andere door de geruisloze en stabiele werking, zeer robuust metalen binnenwerk,
modern design en hoogwaardige afwerking. Met ALT4/6 bieden wij een veilige
en comfortabele oplossing voor praktisch iedere terreinafsluiting.
De ALT424 en ALT624 zijn voorzien van een geruisloze 24Vdc motor welke
intensief gebruikt kan worden, encoder ten behoeve van obstakeldetectie,
noodontkoppeling en een montageplaat. De robuuste, afsluitbare behuizing is
gemaakt van staal welke is voorzien van een UV-werende coating en is dankzij
de slimme constructie zowel links als rechts te plaatsen.
De geïntegreerde intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden,
type: CT102-24, laat zich eenvoudig programmeren dankzij het geïntegreerde
display. De CT102-24 is onder andere voorzien van mogelijkheden als:
obstakeldetectie, slow down, regelbare snelheid (openen en sluiten kunnen
verschillende snelheden bevatten), automatisch sluiten, deelopening, etc.
Met ALT4/6 zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als
noodbatterijen, verlichting op de slagboom en een rok onder de slagboom.
Wanneer de netvoeding is weggevallen kunnen de systemen worden ontkoppeld
met behulp van een persoonlijke sleutel zodat de slagboom handmatig geopend
en gesloten kan worden.

Uitgelicht

Technische gegevens
		

ALT424

ALT624

200NM

250NM

INSCHAKELDUUR:

80%

80%

OPENINGSTIJD 90°:

3.5S

6...12S*

CT102-24

CT102-24

1N~230VAC-50/60HZ

1N~230VAC-50/60HZ

24VDC

24VDC

1.3A

1.3A

300W

300W

JA

JA

IP54

IP54

320X220X1000MM

400X280X1051MM

46KG

66KG

-20…+55°C

-20…+55°C

4.000MM

6.000MM (8.000MM*)

KOPPEL:

BESTURING:
NETVOEDING:
MOTORSPANNING:
OPGENOMEN STROOM:
VERMOGEN:
WAARSCHUWINGSVERLICHTING:
BESCHERMING:
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH):
GEWICHT AANDRIJVING:
ARBEIDSTEMPERATUUR:
MAX. LENGTE BOOM:

*Met ronde telescopische aluminium boom met contragewicht, type: AST8!
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DUBBELE BALANSVEREN
De ALT424 en ALT624 zijn voorzien 2
balansveren voor een soepele en stabiele
beweging van de slagboom.

ROBUUST
Het binnenwerk is voorzien van metalen
onderdelen, lagers van hoogwaardige
kwaliteit en een schokbestendige motor.

ALT4/6

Toebehoren

Toebehoren ALT4

AS4
Rechthoekige aluminium
slagboom (60x30mm) uit 1 deel,
lengte:4.000mm

AS-4J
Rechthoekige aluminium
slagboom (60x30mm) uit 2 delen,
lengte:2.000+2.000mm

AS-SN03
Rechthoekige aluminium slagboom
uit 2 delen met knik (90°),
lengte:3.000mm. Alleen voor
ALT424K en ALT424

AST4
Ronde aluminium slagboom (ø:
60mm) uit 1 deel, lengte:4.000mm

ATAST60
Bevestiging voor ronde slagboom (ø:
60mm). Alleen voor ALT424

ATAST60X
Bevestiging voor ronde slagboom (ø:
60mm). Alleen voor ALT424K

CP-BR
Bevestigingsplaat voor ALT424K en
ALT424

PROF
Rode rubberen profiel (lengte:
8.000mm) met eindstoppen voor
ALT424K en ALT424

AS6
Rechthoekige aluminium
slagboom (100x40mm) uit 1 deel,
lengte:6.000mm

AS-6J
Rechthoekige aluminium slagboom
(100x40mm) uit 2 delen,
lengte:3.000+3.000mm

AST6
Ronde aluminium slagboom (ø:
90mm) uit 1 deel, lengte:6.000mm

AST8
Ronde telescopische aluminium
slagboom (ø: 60/90mm) uit
2 delen met contragewicht en
bevestigingsmaterialen, lengte: tot
9.000mm

ATAST90
Bevestiging voor ronde slagboom (ø:
90mm). Alleen voor ALT624

ATAST90X
Bevestiging voor ronde slagboom (ø:
90mm). Alleen voor ALT624K

CP-BR6
Bevestigingsplaat voor ALT624K en
ALT624

PROF6
Rode rubberen profiel (lengte:
12.000mm) met eindstoppen voor
ALT624K en ALT624

Toebehoren ALT6
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Toebehoren ALT4/6

APF
Opvangpaal

APM
Opvangpaal voor montage onder
slagboom

CT-LIGHT
Besturing voor KLIGHT

KLIGHT
Set LED-verlichting voor montage op
de slagboom

LOOP
Inductielusversterkers met 11-pinsvoet,
instellingen via DIP-schakelaars
regelbaar (verkrijgbaar voor 1- of 2
inductielussen)

PROLOOP
Zelfinstellende inductielusversterkers
met display, instellingen automatisch
of via toetsen en display regelbaar
(verkrijgbaar voor 1- of 2
inductielussen)

SKIRT
Aluminium hek voor montage onder de
slagboom

KBP
Set noodbatterijen

AD
Set rode reflecterende stickers
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