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Pillar ME-127/275 

 

  
ME-127 ME-275 

(verlichting is een optie) 

  
TOEPASSING 
 

De Pillar ME is ontwikkeld voor de toegangscontrole tot een parkeerterrein, het afsluiten van een 
plein of het reguleren van het verkeer over een toegangsweg, met name als de plaatsing van een 
slagboom bezwaarlijk is.  
 

BIJZONDERE KENMERKEN 
 

De afmetingen en materiaalkeuze kunnen worden afgestemd op de speci-
fieke toepassing. De Pillar ME kan in verschillende systemen worden geïnte-
greerd en complementair werken met andere onderdelen zoals besturings-
units, bedienzuilen en verkeerslichten.  
Voor het betrouwbaar en veilig laten bewegen van de Pillar ME wordt gebruik 
gemaakt van een hydraulische compactunit, waarbij een biologisch afbreek-
bare hydrauliekolie wordt toegepast. Het gecontroleerd op en neer sturen 
zorgt er voor dat de Pillar ME niet kan blijven hangen tijdens het dalen. Voor 
calamiteiten kan een nooddaalventiel worden toegepast, die de Pillar ME automatisch laat dalen bij 
spanningsuitval. 
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STANDAARD VOORZIENINGEN 
 

> Mogelijkheid tot handmatig dalen. 
> Reflecterend band om de cilinder. 
> Afwerking in kleur donkergrijs-antraciet. 
> Aansluitkabel van 10 m. 
 

OPTIONELE VOORZIENINGEN 
 

> Automatisch dalen bij spanningsuitval. 
> Niet-standaard RAL-kleur. 
> Verwarmingselement voor werking tot -25ºC. 
> Waterdichte grondbak. 
> Aansluitkabel tot max. 80 m. 
> Ingebouwd akoestisch alarm.                 slot is een optie 
> Topverlichting of LED-verlichting langs de bovenrand. 
> Vaste palen (dummies) in diverse maten en uitvoeringen. 
> Verkeerslichten. 
> Voertuigdetectoren en detectielussen. 
> Diverse bedieningssystemen, bijvoorbeeld handzenders en kaartlezers. 
 

SPECIFICATIES 
 

Materiaal: Buis van staal FE37 6 mm, afgewerkt met polyester poedercoating, of van 
r.v.s. 4 mm, afdekplaat van gehard aluminium. 

Snelheid: 10 cm/sec. 
Voeding/vermogen: 230 V 50 Hz, 400 W. 
Bescherming: IP67, -15ºC tot +70ºC. 
 

 ME-127 ME275 

Standaard hoogte: 600 mm 600 mm 

Optionele hoogte: 800 mm 400/500/600/800 mm 

Gebruiksfrequentie: > 10.000 per dag > 10.000 per dag 

Gewicht (uitvoering 600 mm): 100 kg 166 kg 

Aanrijbestendigheid: 2.500 J > 6.000 J 

Afmetingen onderbak (bij 600 mm): 370x370x960H 560x560x1020H 
 

INSTALLATIE 
  
 
 


