PARKEERPALEN

PASS PARKEERPALEN

DYNAMISCHE PARKEERPALEN HYDRAULISCH
Parkeerpaal, type PASS 275/H

Optionele
uitvoering
met RVS

De parkeerpaal is voorzien van een
hydraulische aandrijving (IP67)
welke zorgt voor een geleidelijke
beweging. Door de elektronische
besturing wordt de parkeerpaal veilig automatisch omhoog of omlaag
gestuurd. De parkeerpaal kan worden bediend door:
detectielussen, handzenders, toegangscontrole-, intercom-systemen
en bediencodepanelen.
De parkeerpaal is uitermate
geschikt om te worden bediend
door een centraal managementsysteem voor stadsafsluitingen.

De parkeerpaal heeft een elastische deformatie tot 7.000 joules en
een maximale weerstand tot 90.000
joules.
De PASS is uitermate geschikt voor
intensief gebruik.
Dit type is de meest veelzijdige
want hij beschikt over een uitgebreid assortiment aan toebehoren.
Hierdoor zijn tal van verschillende
configuraties mogelijk.
De PASS is leverbaar met een
hoogte van 500, 600 of 800 mm. en
heeft een wanddikte van 6 mm.
optionele wanddikte 10 mm.

PASS PARKEERPALEN

ANTI-RAMKRAAK PARKEERPAAL
Antiramkraak parkeerpaal,
type PASS 275/K-700H

Optionele
uitvoering
met strepen

De parkeerpaal is voorzien van een
hydraulische aandrijving (IP67) welke
zorgt voor een geleidelijke beweging.
Door de elektronische besturing
wordt de parkeerpaal veilig automatisch omhoog of omlaag gestuurd. De
parkeerpaal kan worden bediend
door:
detectielussen, handzenders, toegangscontrole-, intercomsystemen en
bediencodepanelen.
De parkeerpaal kan ook worden
bediend door een centraal managementsysteem voor stadsafsluitingen.

ENERGIEZUILEN
De energiezuilen worden voornamelijk op pleinen geplaatst om
stroom beschikbaar te stellen voor
markten en bv. kermissen. De energiezuilen zijn inzinkbaar, waardoor
de energiezuil verdwijnt uit het
straatbeeld als deze niet in gebruik
is. Zo behoud het plein zijn uitstraling. De energiezuilen zijn voorzien
van door de klant gewenste configuratie. De zuilen kenmerken zich
door een grote flexibiliteit voor wat
betreft de uitvoeringen.

De Anti-ramkraak parkeerpaal is
uitermate geschikt voor intensief
gebruik.
De Anti-ramkraak parkeerpaal heeft
een elastische deformatie tot 15.000
joules en een maximale weerstand
tot 350.000 joules. De paal is ontworpen om een voertuig met een gewicht
van 3600 kg en een snelheid van 50
km/uur te stoppen.
De Anti-ramkraak parkeerpaal
wordt geleverd met een hoogte van
700 mm en een wanddikte van
10mm.

Onze dienstverlening staat voor
veiligheid & zekerheid
PASS toegangssystemen in Grijpskerk is meer dan 10
jaar de specialist in Nederland in het leveren, installeren
en onderhouden van toegangssystemen. De systemen
kenmerken zich door een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding en een lage storingsgevoeligheid.
Bij ons complete aanbod hoort een even complete dienstverlening. Dat begint bij een eerlijk advies. Door goed te
luisteren inventariseren wij uw wensen. Dankzij onze
jarenlange ervaring weten wij deze te vertalen naar een
zo eenvoudig mogelijke oplossing met optimaal effect.

U krijgt van PASS toegangssystemen altijd een helder
voorstel waarin een aantal vaste zaken zijn opgenomen:
De huidige situatie;
Een verbetervoorstel;
Een offerte;
Een technische tekening;
Evt. een planning m.b.t. de plaatsing.
PASS toegangssystemen werkt sinds jaren samen met
ervaren installateurs voor het leveren en plaatsen van de
installaties. Bij eventuele storingen is onze technische
dienst snel ter plaatse om deze te verhelpen.
Kortom, zowel onze producten als onze dienstverlening
bieden u veiligheid en zekerheid.
PASS toegangssystemen werkt voor opdrachtgevers in
heel Nederland.
Onze professionele producten treft u ondermeer aan bij
de Rabobank in Groningen; KPN bussiness centre in
Utrecht; Schenker transport in Tilburg; Essent Milieu in
Wijster; Museum Industrion in Kerkrade; Saver in
Roosendaal; Bergen op Zoom; Oudenbosch; Ossendrecht; Icare in Assen en Zwolle; Sportcentrum Kardinge
in Groningen en Milieustraat "De Tweemat" in Grootegast.

Overige producten.

Exclusief inporteur voor
Nederland:

Postbus 15
9843 ZG Grijpskerk
Tel. 0594 - 51 03 30
Fax 0594 - 51 04 40
info@passtoegangssystemen.nl
www.passtoegangssystemen.nl

