
Avtomatske cestne zapornice Came so namenjene 
omejevanju in nadzoru dostopa vozil. Konstrukcija 
sistema je narejena iz pocinkanega jekla in je 
zaključno pobarvana.

Vsi glavni sestavni deli se nahajajo v ohišju zapornice, 
vanjo pa je lahko vgrajena tudi baterija, ki začasno 
napaja zapornico ob izpadu električne energije. 
Zapornice so opremljene z enosmernim 24-voltnim 
motorjem, ki zagotavlja varno delovanje.

Odpiranje je mogoče z oddajnikom, karticami,  
induktivno zanko, tipko ali s pomočjo parkirnega 
sistema.

• Moderna oblika
• Primerna za široko področje uporabe
• LED utripajoča luč in IR fotocelice integrirane v 

ohišju zapornice
• Zaokrožena oblika zaščitnega ohišja preprečuje 

nevarnost striga ob odpiranju in zapiranju
• 24 V DC motorni pogon zagotavlja nemoteno 

visoko frekvenco delovanja

Zapornica GARD 2080Z
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kontrola pristopavrata ograje visoka varnost

KONTROLA PRISTOPA
ZAPORNICE

Ker varnost zahteva rešitve.



Ker varnost zahteva rešitve.

Tehnični podatki:

Napajanje:             230 / 24 V

Moč:                        300 W

Delovna temperatura:          -20°C do +55°C

Maksimalna širina prehoda: 6500 mm

Globina:             243/405 mm

Višina:              1355 mm

Širina ohišja:            493 mm          

Teža:              90 kg

Čas odpiranja:            4 - 8 sekund

Navor:             600 Nm

Frekvenca odpiranja (%):     intenzivna uporaba

Stopnja zaščite IP:           54

Različice:

G2080Z: Cinkano in prašno barvano ohišje

G2080IZ: Ohišje iz nerjaveče pločevine AISI 304

Oprema:

• Aluminijasti drog 100 x 40 mm z odsevnim trakom

• Par fotocelic IR

• Sprejemnik

• Antena

• Oddajnik

Opcije :

• Pregibno koleno za aluminijasti drog

• Aluminijasti drog Ø 100 mm

• LED osvetlitev droga

• Zaščitna gibljiva mreža za preprečevanje 

prehajanja pod drogom zapornice

• Naslonski stebriček za drog zapornice

• Induktivna zanka - avtomatsko odpiranje

Področje uporabe

• Javna in zasebna parkirišča
• Vhodi v stanovanjske komplekse
• Industrijski objekti
• Trgovska središča


