SCUDO-G

Výsuvný parkovací sloup

SCUDO-G Ø114-500
SCUDO-G Ø210-500 SCUDO-G Ø210-700

ÚVOD
Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu.
Pečlivě si ji prosím přečtěte před instalací zařízení, před jeho použitím a před běžnými nebo mimořádnými prohlídkami a opravami.
Výrobce i dodavatel není zodpovědný za zranění lidí nebo zvířat nebo poškození věcí v případě použití, které překračuje limity specifikované v
přiložené tabulce technických hodnot nebo při jiném použití, než na které byl výrobek navržen.

POPIS
Sloupek SCUDO-G je ideálním řešením pro řízení vjezdu, a v souladu s moderním mobiliářem. Může, být použit k ochraně soukromých oblastí s maximální
bezpečností.

Základní vlastnosti
SCUDO-G výsuvný sloup je ideálním řešením k omezení vjezdu vozidel v městských částí nebo ochrany soukromých oblastí parkování či vjezdu.

Technická data
Rozměr sloupu nad
zemí

Povrchová úprava
Způsob zvedání
Síla zvedání
Odolnost proti nárazu
Odolnost proti vniknutí
Způsob zamykání
Hmotnost
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Rozměry

SCUDO-G Ø114-500: Ø114x500h mm 40/10 tloušťka tažená ocel
SCUDO-G Ø210-500: Ø210x490h mm 60/10 tloušťka tažená ocel
SCUDO-G Ø210-700: Ø210x700h mm 60/10 tloušťka tažená ocel
Kataforéza
Pomocí plynového válce a pružiny
40 N (SCUDO-G Ø114-500); 170 N (SCUDO-G Ø210-500); 150 N (SCUDO-G Ø210-700)
3.000 J (SCUDO-G Ø114); 8.000 J (SCUDO-G Ø210)
40.000 J (SCUDO-G Ø114); 400.000 J (SCUDO-G Ø210)
Trojúhelníkový líč
25 kg (SCUDO-G Ø114-500); 60 kg (SCUDO-G Ø210-500); 100 kg (SCUDO-G Ø210-700)
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Instalace sloupu

Směr jízdy
Položit drenážní systém
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Obsluha sloupu

Instalace a použití
• Při instalaci postupujte podle pokynů v návodě.
• Při odblokování se řiďte pokyny dle bodu 3.

Postup při pravidelné údržbě (každých 6 měsíců)
• Údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanou osobou.
• Zkontrolujte celkový stav opotřebení vnějších částí výsuvného sloupu.
• Zkontrolujte, aby nebyl opotřebený reflexní pás.
• Zkontrolujte správnou funkci zámku zamknutí/odemknutí.
• Zkontrolujte a ujistěte se, že výsuvný sloup se zvedne úplně.
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