Puomit

Järeiden liikenteenohjauspuomien pitää toimia nopeasti,
luotettavasti ja tehokkaasti. Harvoin avattavaa mökkitien
puomia liikutellaan käsivoimin ja järjestelmän pitää olla
toimintavarma kaikissa sääoloissa.
Pur-Ait Oy:n valikoimasta saat puomit kaikkiin käyttötarkoituksiin.
Puomit voidaan liittää kulunvalvontajärjestelmän piiriin ja niiden
yhteyteen on viisasta rakentaa varolaitteet.

Puomit
Teleskooppipuomi
Aidan teleskooppipuomi on tarkoitettu kolmesta viiteen
metriä leveiden teiden ja väylien sulkemiseen. Teleskooppipuomi on hyvä ratkaisu mökkiteille ja teollisuusalueille silloin, kun
avauksia on korkeintaan päivittäin. Puomi on kuumasinkittyä
terästä, käytössä kevyt, mutta riittävän tukeva. Puomi lukitaan
vastapylvääseen riippulukolla, teleskooppirakenne helpottaa
puomin sijoittelua.

Liikenteenohjauspuomi
Temec-liikenteenohjauspuomi toimii luotettavasti. Sen käyttöalueita ovat mm. pysäköintitalot, teollisuuden portit ja tulli
ym. tarkastuspisteet. Temec sopii kohteisiin, joissa avauksia
on päivän mittaan paljon ja missä puomin pitää sulkeutua
ja avautua nopeasti. Puomin ohjausjärjestelmänä käytetään
Ovitor-automatiikkaa. Automatiikka voidaan integroida osaksi
kiinteistön muuta tunnistin- ja kulunvalvontakokonaisuutta.
Temec-puomin vakioväritys on kelta-musta ja maksimileveys
viisi metriä.

Liikenteenohjauspuomi
Puomin rakenneosat ovat: hitsattu teräsprofiilirunko, TEMECkierukkavaihdemoottori sisäänrakennetuilla rajoilla ja käsikäyttömahdollisuudella, tasapainojouset (1-3 kpl), suojakotelo
2 mm terälevyä, vakioväri keltainen ja puomivarsi ø 80 x 2 mm
alumiiniputkea max. pituus 5 m, vakioväri kelta-musta.
Puomin ohjausjärjestelmä valitaan käyttökohteen mukaan.
Puomin nopeutta voidaan säätää portaattomasti puomin
pituuden ja käyttötarpeen mukaan. Käytettäessä turvalaitekuittaus-toimintoa, sulkeutuu puomi heti ajoneuvon ohitettua
turvalaitteen.

Voit tilata kaikki puomit valmiiksi
asennettuina, avaimet käteen
-toimituksena.
Kaikki Pur-Ait Oy:n puomit on
myös mahdollista asentaa itse,
pakkauksen mukana toimitettavia
ohjeita ja kytkentäkaavioita
noudattaen.

Järeät liikennepuomit

Asennus

Saksalaisen Be/barmatic-liikenteenohjauspuomi on valikoiman
mittavin ja järein vaihtoehto. Se sopii sulkemaan teollisuuden
porttiaukkoja, siltoja ja muita leveitä kulkuaukkoja, kohteisiin,
joissa puomin leveys on nopeutta tärkeämpi. Puomin maksimileveys on yhdeksän metriä ja vakioväritys vihreä/punavalkoinen. Puomin ohjausjärjestelmä voidaan liittää kiinteistön
muihin tunnistin- ja kulunvalvontajärjestelmiin.

Voit tilata kaikki puomit valmiiksi asennettuina, avaimet käteen
-toimituksena. Kaikki Pur-Ait Oy:n puomit on myös mahdollista asentaa itse, pakkauksen mukana toimitettavia ohjeita ja
kytkentäkaavioita noudattaen. Sähkölaitteiden asennustyöt
ovat luvanvaraisia.
Lisätietoja myyntipalvelustamme, puh. 09 350 9400.
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