
En yoğun kullanım şartlarına göre tasarlanıp üre�len Presto 

Bariyer, yoğunluğun ve hızlı geçişlerin sıkça karşılaşıldığı otobanlar 

ve otoparklar için en uygun tercihdir. Çalışma süresi olarak 0,8 sn 

gibi kısa bir sürede açılarak araçların geçişine izin verdikten sonra 

yine aynı hızda kapanarak istenmeyen araçların girişini 

önlemektedir. Presto endüstriyel bariyer 5 Milyon çalışma 

sürkülasyonunu müşterilerine vadetmektedir.
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Presto bariyer endüstriyel yapısı sayesinde Otobanlar, 
Siteler, Alışveriş Merkezleri ve Otopark giriş ve 
çıkışlarında sürekli çalışma performansıyla ak�f bir 
kullanıma sahip�r.

Presto bariyer endüstriyel bileşenler sayesinde 5 
Milyon çalışma ömrü ile sektöründe devrim niteliğinde 
bir üründür.

ENDÜSTRİYEL
KONTROL
Presto bariyer güçlü yapısının yanında PLC 
kontrol devresi sayesinde kararlılığı 
ar�rılmış durumdadır. Her türlü kontrol 
sistemleri ile tam uyumluluk içerisinde 
çalışmaktadır.

Op�k sensor siviç sistemi sayesinde 
herhangi bir temasa gerek kalmaksızın 
bariyerin açılma ve kapanma yönlerini çok 
rahat bir şekilde kontrol edebilmektedir.

TEKNİK ÖLÇÜLER

Standardın dışında, dış gövde 
rengini, belirleyeceğiniz özel 
renk seçenekleri ile 
kişiselleş�rebilme 

ÖZEL RENK SEÇENEKLERİ
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Lütfen Dikkat : Bu broşürdeki bilgilerin bazıları, baskıdan sonradan olabilecek değişiklikler nedeniyle doğru olmayabilir. Açıklanan yada gösterilen bazı donanımlar şu anda ek ücret 

karşılığında sunuluyor olabilir. Sipariş etmeden önce lütfen en son bilgiler için White Rose yetkili satıcınıza başvurun. Üretici firma herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, 

fiyatlarda, renklerde, malzemelerde,özelliklerde ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1 Saniyede
açılan

bariyer

Tip

Maksimum kol uzunluğu

Koruma sınıfı IP54

Güç kaynağı 230 V 50/60 Hz

Motor gerilimi 380 V

Kontrol ünitesi PLC + INVERTER

Ortalama akım 2 A

Maksimum güç 370 W

Açma süresi 0,8sn

Çalışma sürekliliği 100%

Limit siviç tipi Optik Sensör

Darbe Tepkisi Akım kontrol ayarlayıcı

Yavaşlama Var

Manuel kullanım Kişisel anahtar ile 

Çalışma sıcaklığı -20°C min +70°C max

Bariyer ağırlığı 40 Kg

Emniyet sistemi Kablosuz Emniyet Fotoseli
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KULLANIM ALANLARI

UZUN ÖMÜRLÜ

Geçiş sırasında yeşil ok, yol 
kapalıyken kırmızı çarpı 
şeklini alan led ışık sistemi 
sayesinde gece ve gündüz 
daha net uyarı görülebilme 

LEDLİ UYARI

Size özel kilit sistemi sayesinde bakım veye 
ürünü manuele almak için kolayca ulaşılan 
kilit sistemi
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