
BP-3000\CB
TANCA AUTOMÀTICA PÀRQUING

Mod. BP-3000\CB és una tanca d’aparcament amb tancament automàtic per al control de pas de vehicles.
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COMPOST PER:
• Motor reductor segellat i autolubricat de la màxima qualitat, trifàsic de 0,25 cv.

• Eixos i bieles de moviment amb rodets adequats.

• Variador de freqüència per al control del motor.

• Braç rodó d’alumini lacat en color blanc amb segments en color. • Llargada màxima de 3 metres.
Sistema d’il·luminació LED verd/vermell per a la indicació de pas (opcional).

• Sistema d’alimentació ininterrompuda SAI (opcional).

FUNCIONALITATS:
• Transmissió de moviments amb eixos i bieles, i moll de contrapès del braç de la

tanca, tant en la pujada com a la baixada.

• Temps d’obertura i tancament de 2 segons, regulable, amb recorregut del braç a
90º.

• Funcionament intensiu 24/7.

• Control del motor a través de variador de freqüència, el qual ofereix una maniobra
de control totalment regulable a les arrencades i frenades d’atur del braç. Això evita les vibracions
del braç i l’excés de fatiga sobre el motor, incrementant-ne la vida útil.

• Funcionament sense llum amb SAI (opcional).

• Obertura manual de la tanca (en situació de talls de subministrament elèctric) amb manovella
interna.

• Protecció del vehicle mentre passa amb la tanca oberta degut al detector i al camp magnètic
(detector integrat a la tanca; camp magnètic instal·lat en el paviment).

• Tancament automàtic de la tanca un cop el vehicle ha passat, gràcies al senyal del detector i al
camp magnètic.

Alimentació 220 V 50-60 Hz (+-10 %), amb presa de terra.
Sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI ) (opcional)

Consum en repòs: 33,35 W (0,145 A)
Consum màxim en treball: 327 W (1,42 A)
Control maniobres motor variador de velocitat i control de potència del motor.
Velocitat d’obertura i tancament: 2 segons regulables
Unitat central de control: PLC integrat en variador
Senyals digitals E/S Optoaïllades
Temperatura de treball: De -20 °C a +65 °C
Humitat de treball: De 0 % a 90 % HR sense condensació
Carcassa: Planxa de ferro galvanitzat, protegit amb emprimació especial. Pintura final en pols polièster Qualicoat

texturitzat RAL-9005 i 3020 (negre i vermell)
Alçada 1.250 mm
Amplada 330 mm
Profunditat 395 mm
Pes 84,6 Kg
Pes del braç Braç recte d'alumini de 3 m: 3,35 Kg

Braç articulat d'alumini de 3 m: 5,47 Kg
Alçada del centre del braç: 900 mm

C A R A C T E R Í S T I Q U E S T È C N I Q U E S

Bymar Park, S.L. es reserva el dret de modificar i millorar els seus productes sense previ avís i sense incórrer en cap responsabilitat. Dipòsit Legal: B-26054-02.
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