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De serie ‘Parking’ van Elka bevat een reeks slagbomen die zoals de 
naam al laat vermoeden, speciaal werden ontworpen voor gebruik op 
parkings. 
De behuizing van de slagboom is van aluminium, in het wit gelakt (RAL 
9010), met blauwe kap (RAL 5012). Andere kleuren zijn ook mogelijk 
op speciale aanvraag.

Het systeem heeft een krachtige maar zuinige 24 Volt motor met 
planetaire reductiekast, die zorgt voor een soepele beweging van de 
slagboom. Mechanisch gezien is de Elka Parking slagboom volledig 
ontworpen voor zeer intensief gebruik (tot 100%). Alle componenten 
zijn van gegoten of gelaserd staal.

De beweging van de slagboom verloopt snel, stil en soepel dankzij de 
electronisch gestuurde snelheidscontrole. De Elka Parking slagboom 
kan voorzien worden van een optionele module die de slagboom 
automatisch opent bij stroomuitval. De boom kan 2.5 tot 5 m lang 
zijn. Ronde en rechthoekige modellen zijn mogelijk. 

De slagboom kan zowel links als rechts van de toegangsweg geplaatst 
worden, zonder extra onderdelen of vervanging van onderdelen.
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Productfiche FAAC Parking slagboom NL 09-2018

KENMERKEN
• Behuizing van aluminium, IP54, met poedercoating RAL 5012 / RAL 9010
• 24 V BLDC motor met planetaire reductie
• Onderdelen afgestemd op gebruiksintensiteit van 100%
• Elektronisch gestuurde beweging van de slagboom
• Snel, stil en soepel
• Slagboom zowel links als rechts inzetbaar zonder extra onderdelen
• MO 24 controller

MO24 CONTROLLER
• Dezelfde controller voor alle slagbomen
• 3 snelheden
• 3 detectielussen
• Elektronische controle van de draaisnelheid, voor een perfecte loop
• Eindeloopdetectie zonder contacten
• Openingshoek instelbaar in stappen van 5°, startend bij 55°
• 6 multifunctionele relais, potentiaalvrij, max. 24V / 1A

P2500 P3000 P3500 P4000 P5000

Boomlengte (mm) 2500 3000 3500 4000 5000

Effectieve boomlengte (mm) 2280 2780 3280 3780 4780

Controller MO24

Looptijd / instelbaar / ongeveer (s) 0.9/1.3/1.8 1.3/1.8/2.5 1.8/2.5/3.8 2.8/3.8/4.5 3.8/4.5/5.5

Gebruiksintensiteit 100%

Behuizing b/d/h (mm) 360 x 300 x 1100

Aansluitstuk boom Links/rechts bruikbaar

Sectie boom (mm) 100 x 25 100 x 50

Ronde boom Optioneel, diameter 60 mm Neen

Werkingstemperatuur -30°C tot +70°C

Gewicht van de slagboom (kg) 57 58 58 59 60

Gewicht van de boom (kg) 3.8 4.5 5.0 5.8 10.0

Vaste of hangende steunpaal Neen Optie Vereist
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De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


