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GPB FC - AUTOMATICKÁ ZÁVORA

ZÁKLADNÍ POPIS VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ
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Automatická závora je urèena pro regulaci vjezdù a výjezdù vozidel na K øídící jednotce závory mùže být pøipojena øada doplòkù 
parkovištích a pozemních komunikacích. Pohyb ramene zajiš�uje prostøednictvím externích výstupù:
tøífázový elektromotor øízený frekvenèním mìnièem. Frekvenèní regulace dvoukomorový semafor (èervené a zelené LED svìtlo),
umožòuje plynulý pohyb pøi rozbìhu i dojezdu ramene. Eliminace rázù výstražný maják atd.,
dokáže výraznì zvýšit životnost mechanismu závory. Kvalitní zpracování a 
masivní konstrukèní øešení pøedurèuje závoru k použití i pøi extrémní nebo externích vstupù:
intenzitì provozu vozidel. Závora mùže pracovat samostatnì jako dvoukanálový externí detektor pøítomnosti vozidel,
autonomní parkovací prvek, obvykle však tvoøí integrální souèást bezpeènostní fotobuòka pro ochranu osob a vozidel pod ramenem 
parkovacích a pøístupových systémù spoleènosti GREEN Center. závory,

externí ovládání (Up/Down, Step by Step, Stop),
dálkový ovladaè,
tlaèítko,regulace prùjezdù vozidel
snímaè karet,robustní ocelová konstrukce
jiný pøístupový prvek s bezpotenciálovým kontaktem.kvalitní technické zpracování

pohyb ramene zajištìn tøífázovým elektromotorem øízeným 
Automatickou závoru lze dále doplnit tìmito prvky volitelného frekvenèním mìnièem

pøíslušenství:motor a pøevodovka v kompaktním provedení
kotevní sada,promìnlivá rychlost chodu ramene
obdélníkové nebo kulaté rameno rùzné délkyreflexní povrch ramene
vyrážecí rameno,èinnost øízena mikroprocesorovou jednotkou
kloubová mechanika,
ochranná kontaktní lišta ze syntetické pryže,
osvìtlení ramene,

Použití automatické závory je velmi variabilní, závora je vhodná do záclonky (hliníkový závìs),
všech typù objektù, od ménì frekventovaných pozemních komunikací až stavitelná podpìra ramene,
po rozsáhlá parkovištì s intenzivním provozem vozidel. Závoru lze rychlostní modul,
efektivnì využít napø. na tìchto místech: pøídavné topení atd.

veøejná parkovištì,
parkovací domy,
velkokapacitní garáže,

Materiál ocelový plech tlouš�ky 2,5 mmpodnikové parkovací systémy,
Rozmìry 350 × 300 × 1 085 mm (bez ramene)bytové domy,
Hmotnost 72 kgaplikace pro výbìr mýtného na dálnièních, mostních èi jiných 
Délka ramene 1 – 6 minstalacích,
Doba pohybu 1 – 5 s (dle délky ramene a rychlostního modulu)pøíjezdové cesty,
Stupeò krytí IP 54silnièní komunikace a mnoho dalších míst.
Rozvodná sí� TN-S (tøívodièové vedení L, N, PE)
Napájení 230 V / 50 Hz
Klidový pøíkon 5,2 W

dlouhá životnost závorové mechaniky Maximální pøíkon motor 250 W (špièkový proud 5 A)
tichý chod Provozní teplota -25 °C až +45 °C
plynulý pohyb pøi rozbìhu i dojezdu ramene
nastavitelný èasový limit uzavøení otevøené závory
vysoká spolehlivost
snadná instalace i údržba
vysoká odolnost proti nepøíznivým vnìjším vlivùm (vodì, prachu 
apod.)
mechanické zpracování odolné proti fyzickému poškození

GPB FC – standardní provedení závory s délkou ramene do 5 m, bez 
instalovaného rychlostního modulu, s dobou pohybu 3 s
GPB FC MS1 – nadstandardní provedení závory s délkou ramene do 3 
m, s instalovaným rychlostním modulem, s volitelnou dobou pohybu 
od 1 s, s instalovaným pøídavným topením
GPB FC MS5 – nadstandardní provedení závory s délkou ramene do 6 
m, s instalovaným zpomalovacím modulem, s dobou pohybu 5 s

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocelová skøíò je upravena galvanickým zinkováním, které poskytuje 
dlouhodobou protikorozní ochranu. Povrch zaøízení je lakován 
práškovými polyesterovými barvami. Standardnì je závora vyvedena ve 
žlutooranžové barvì RAL 2000.
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