
Saros bomanlæg er et hurtigt og effektivt elektromekanisk 
bomanlæg, og med sit robuste bomhus og æstetiske 
udseende er den velegnet til parkeringspladser og 
indgangskontrol ved industriområder. Dette trafikregulerende 
system er af høj kvalitet, og med en lang levetid fungerer det 
upåklageligt i lange perioder, hvilket gør bomanlægget ideelt 
ved travle steder.  

Med standardbjælkelængder fra 3 til 6 meter og mulighed for 
følgende ekstraudstyr, kan Saros-bomsystemet anvendes i 
mange situationer:
• LED-belysning og reflekterende klistermærker til øget 

synlighed
• Faste pendelstøtter til åbninger på op til 6 meter
• Anslagsstolpe monteret for øget dækning af vejbredde med 

gennemkørselsbredde på op til 12 meter

En beskyttende pulverlakering sikrer, at bomanlægget er 
velegnet til brug i de mest krævende eksterne miljøer.
 
Fuldt programmerbar solid styring kombinerer enkelhed, 
pålidelighed og ukompliceret vedligeholdelse for at muliggøre 
integration med ethvert eksisterende ADK (adgangskontrol) 
system.

• Hurtig og pålidelig elektromekanisk 24V DC-motor
• Bomarm på op til 6 meter (dækker åbninger på op til 

12 meter, når den anvendes som dobbeltbom)
• En række yderligere sikkerheds- og driftsmuligheder
• Let at integrere med eksisterende 

adgangskontrolsystemer

Saros
Indgangskontrol / trafik bomanlæg



Tegninger

Materiale
Indvendig ramme: stålplade S235JR/S335JO 
Kabinet: zinkbelagt stål
Dæksel og bjælke: aluminium

Farve

Indvendig ramme: primer
Kabinet: pulverlakeret RAL 7016 Antracitgrå 
Dæksel: pulverlakeret RAL 9006 Hvid aluminium 
Bjælke: pulverlakeret RAL 9010 Ren hvid 
Mekaniske dele: elektroforzinket

Drevmotor 24V DC-motor 70W dobbelt snegledrev

Hastighed 4 til 6 sekunder (åben/luk) afhængigt af længden 
på bomarmen 

Strømforsyning 1Phase 230v 50/60Hz max. 10A

Certifikater
• Certifikater (CE, UKCA)
• Ydeevnedeklaration (DoP) 

• Byggevareforordning (305/2011) 
• EN 13241 
• EN 12424 (≤ 4 m: vindklasse 3, > 4 m: vindklasse 2)

• Overensstemmelseserklæring (DoC) 
• Maskindirektivet (2006/42/EC) 
• EN 13241 
• EMC-direktivet (2014/30/EU)

• Materialer 
• Stål DX51D + Z275 M.A.C. - EN 10346 
• Aluminium EN AW 5754 H22 - EN 573-3 
• Aluminium Al EN AW-6063 T66

Foreslået tilbehør
• LED-strips
• Fast pendelstøtte - justerbar
• Anslagsstolpe for at maksimere frihøjden på vejen
• Sikkerhedsanordninger, herunder vejsløjfer, fotoceller og 

laserscannere
• ADK (Adgangskontrol) systemer, fjernbetjening, kortadgang, 

intercom
• Udvalg af monteringssøjler til adgangskontrol
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* Dette er en generel oversigt over en højre hånd version.

Tekniske specifikationer (dimensioner i mm)

Bomarmens længde (A) Åben (B) Højde af bomhus (C) Bomhusets bredde (D) Bomhusets dybde (E)

3000 2850 925 400 398

3500 3350 925 400 398

4000 3850 925 400 398

4500 4350 925 400 398

5000 4850 925 400 398

5500 5350 925 400 398
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