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Praktyczne, wytrzyma∏e i funkcjonalne rozwiàzanie

Idealnie zabezpiecza podjazdy do banków, urz´dów, 
na parkingi strze˝one lub do miejsc zagro˝onych atakami 
terrorystycznymi

Zapora umo˝liwia przejÊcie pieszym

Wysuwane z ziemi zapory drogowe minimalnie 
wp∏ywjà na wartoÊç architektonicznà centrów miast 
lub miejsc historycznych.
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• Zaawansowane rozwiàzania. Przy konstruowaniu zapór drogowych STOPPY wykorzystano
wiele lat doÊwiadczeƒ firmy BFT na polach mechaniki, elektroniki i automatyki. Zastosowany silnik
zapewnia ∏atwà instalacj´, doskona∏à wydajnoÊç i niezawodnoÊç.  
• Bezpieczeƒstwo. Zapory STOPPY skonstruowano z myÊlà o bezpieczeƒstwie. Wykonane z 
najlepszych materia∏ów, idealnie sprawdzajà si´ w miejscach wymagajàcych dodatkowych 
zabezpieczeƒ takich jak: teren w pobli˝u banków, parkingi strze˝one, podjazdy do urz´dów i
miejsc nara˝onych na ataki terrorystyczne.   
• Dzia∏anie przy braku zasilania. Komplet akumulatorów umo˝liwia dzia∏anie zapory nawet 
podczas braku zasilania (opcja). W przypadku gdy nie by∏y zainstalowane akumulatory mo˝na
r´cznie, przy u˝yciu niewielkiego nacisku, opuÊciç blokad´. 

Dane techniczne
Silnik 
Zasilanie 230V ± 10%; 50 - 60 Hz
Zabezpieczenie termiczne 130°
Pobór pràdu i kondensator 1,2 A /8?F
Moc i szybkoÊç 0,12 kW (0,16 KM); 2.800 obr./min.
SprawnoÊç  75%, 3.000 cykli dziennie
Temperatura pracy cd - 15°C do + 60°C
Stopieƒ zabezpieczenia IP 67

Przek∏adnia
Mechanizm samohamowna przek∏adnia Êlimakowa 

w kàpieli olejowej
Czas pracy 6 sek.
SzybkoÊç 0,077 m/s
Smarowanie kàpiel olejowa 
Max. si∏a 700 N (~ 70 kg)
Obs∏uga r´czna samoczynne opuszczenie w przypadku braku zasilania 

Obudowa i cylinder
Wymiary obudowa podziemnej Êr. 273 x wys. 915 mm; cynkowana ogniowo
Wymiary cylindra Êr. 210 x wys. 500 mm 
Malowanie proszkowe, zó∏ta lub bia∏a farba odblaskowa 
OdpornoÊç na sól 700 godzin (certyfikat CERMET)
Stopieƒ zabezpieczenia IP 67 dla ca∏ego uk∏adu 
OdpornoÊç na uderzenie czo∏owe 50% prawdopodobieƒstwa prze∏amania zapory 

przy si∏e 5000 J na wysokoÊci 300mm 
Wytrzyma∏oÊç na nacisk zapora podniesiona 3000 N (~ 300 kg) max; 

opuszczona 150000 N (~ 15000 kg) max
Detekcja po∏o˝enia przy pomocy czujnika magnetycznego typu 

"REED"; IP67
Pakowanie ekologiczny karton na palecie

wymiary 360mm x 360mm x 1100 mm h
Waga 90 daN (kg)

Zapory STOPPY wyposa˝one sà w sterowanie sygnalizacjà Êwietlnà,
np. semaforami.

Akcesoria

Cemtrala sterujàca: PERSEO
Centrala sterowana mikroprocesorem
Funkcja stopu: realizowana za poÊrednictwem elektrohamulca 
zasilanego napi´ciem 24 Vdc o mocy 16 W i poborem pradu 650 mA
Obs∏uguje: jednoczeÊnie do 4 zapór, oÊwietlenie ostrzegawcze i
semafory. 

Grza∏ka rezystancyjna
Resistor kit
W celu zabezpieczenia przed
Êniegiem i lodem mo˝na 
wyposa˝yç zapor´ w grza∏k´
rezystancyjnà. Zminejsza to
ryzyko zablokowania zapory i
zapewnia jej ciàg∏à prac´.

Wytrzyma∏y silnik
Czas otwarcia 6 s, posiada
funkcj´ zwolnienia orzy 
otwieraniu i zamykaniu, co
zapewnia d∏u˝szà ˝ywotnoÊç
przek∏adni i silnika.

Elektohamulec
W przypadku braku zasilania
umo˝liwia obs∏ug´ r´cznà.

Perfekcyjne wykonanie
Zapora STOPPY po zamkni´ciu
jest dok∏adnie na poziomie
gruntu, posiada równie˝ 
regulacj´ osiowà. 

Odblaskowa powierzchnia
Zapewnia doskona∏à
widocznoÊç nawet po zmierzchu.

OÊwietlenie ostrzegawcze
8 diód na obwodzie i 4 w
poziomie z mo˝liwoÊcià sta∏ego
lub przerywanego Êwiecenia,
zapewniajà maksymalnà
widocznoÊç zapory w ka˝dych
warunkach. 

Technologia i styl

Zestaw anty kradzie˝owy
Antitheft kit
W celu zabezpieczenia przed
próbà niepowo∏anego dost´pu
do zapory mo˝na pod∏àczyç jà
do systemu alarmowego (opcja).

W celu dokonania wyceny kompletacji i monta˝u zg∏oÊ si´ do naszego
partnera handlowego.

Podane dane techniczne mogà ulec zmianie. BFT zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian bez wczeÊniejszego poinformowania.

Partner handlowy:

STOPPY
Zapory drogowe
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