
AUTOMATISCHE 
SLAGBOOM  
VOOR DOORGANGEN  
TOT 12 M 
(39,3 FT)

Gard 12



Gard 12 is een werkelijk 
buitengewone  
automatische slagboom. 
 
Gard 12 is de automatische slagboom die in slechts 10 seconden 
een doorgang van wel 12 m (39,3 ft) kan openen, zoals vaak in 
industriële omgevingen wordt vereist.
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MAX. BREEDTE  NUTTIGE DOORGANG

Maten (mm)

Besturingselektronica
Deze bevindt zich in een praktische 

positie voor geprogrammeerde 
onderhoudswerkzaamheden en wordt 

beschermd tegen weersinvloeden.

integratie en moDulariteit
een speciale automatisering die perfect 

integreert met alle uitrustingen voor 
besturing en veiligheid van came.

Balancering met tegengewichten
regelbaar middels ijzeren modules  

die toegevoegd of verwijderd kunnen worden,  
afhankelijk van de lengte van de boom

moDulaire BuisVormige Boom. 
De ronde doorsnede met variërende diameter 
zorgt voor een vereenvoudigde beweging en 
biedt minimale weerstand tegen de wind.

ø 120 mm (4,7 in) ø 100 mm (3,9 in)



Voordelen 
die oplossingen 
worden.

Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied  
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van oplossingen  
voor de woning: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten, motoren 
voor rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

 De garantie van 24 Volt. 
De systemen met motor op 24 Volt bieden 
maximale werkingsveiligheid en een groot 
aanpassingsvermogen aan intensieve 
werkingsomstandigheden, zoals bij 
toepassingen in industriële omgevingen en 
bij appartementengebouwen.  
Bovendien werkt een systeem    
op 24 Volt ook bij stroomuitval dankzij  
de optionele batterijen.

DUBBELE MOTOR, DUBBELE DUUR  
Binnenin Gard 12 zitten  
2 motoren, geïnstalleerd op dezelfde  
as, die een opmerkelijk duo vormen. De 
balancering van de boom, met behulp van 
tegengewichten, garandeert een veilige en 
betrouwbare beweging, ook  
bij veelvuldig gebruik.

MODULAIRE BUISVORMIGE BOOM 
De ronde doorsnede met variërende diameter zorgt voor een 
vereenvoudigde beweging  
en biedt minimale weerstand tegen de wind. 
 
TOTALE TOEGANGSCONTROLE  
Iedere automatische slagboom Gard 12 kan aan de verschillende 
toegangscontrolesystemen van Came worden aangesloten, waarmee 
de in- of uitgang voor geautoriseerd personeel kan worden bepaald, 
geprogrammeerd en geactiveerd.



Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 
voor kwaliteitsmanagement

en milieubeheer
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com Came is a company of

MODEL G12000K

STUURKAST ZL37B

VEILIGHEIDSFUNCTIES

waarschuwingskniPPerlicht voor openen en sluiten

weer oPenen tijdens het sluiten

totale stoP

oBstakelDetectie voor de fotocellen

amPerometrische Detectie

BESTURINGSFUNCTIES

alleen oPenen met zender en/of knop

aansluiting knop alleen oPenen of alleen sluiten

oPenen-sluiten-omkeren met zender en/of knop

holD-to-run

onmiDDelliJk sluiten

KENMERKEN EN REGELINGEN

aansluiting kniPPerlicht

antenne

aansluiting waarschuwingslicht "oPen"

regeling van de BeDriJFsDuur

ZelFlering van de raDiocoDe van de zender

regelbare Duur automatische hersluiting

Vertraging tijdens oPenen en/of sluiten

werking met nooDBatteriJen (optie)

regelbare Bewegings- en VertragingssnelheDen 

   •  24 V DC

MODEL G12000K

iP-Beschermingsgraad 54

Voeding (V - 50/60 hz) 230 ac

motorvoeding (V - 50/60 hz) 24 Dc

stroomopname (a) 15 max.

Vermogen (w) 300

Duur opening naar 90° (s) 10

inschakelduur (%) 50

koppel (nm) 600

Bedrijfstemperatuur (°c / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

thermobeveiliging motor (°c / °F) -

  •  24 V DC

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!  
Gard 12 is in de uitvoering op 24 V DC verkrijgbaar. 
In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkast.

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. NUTTIGE DOORGANGSBREEDTE) 

12 m 
39,3 ft

G12000K

  24 V DC
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SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.


