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S upki drogowe
S upki z nap dem hydraulicznym - zapory hydrauliczne seria „J”
S upki/Zapory  FAAC serii „J” jest to najlepsze rozwi zanie do sterowania ruchem pojazdów na terenach mieszkalnych, handlowych, przemys owych 
i miejskich gdzie dost p mog  mie  tylko wybrane pojazdy. Rozwi zanie stanowi  alternatyw  dla szlabanów w miejscach gdzie wa ne jest bezpie-
cze stwo. Produkt ten znacznie lepiej zabezpiecza przed nieuprawnionym wjazdem/wyjazdem ni  tradycyjny szlaban.  Polecany równie  na terenach 
zabytkowych oraz wsz dzie gdzie liczy si  estetyczny wygl d i presti . Funkcjonalne i skuteczne  zabezpieczenie terenów mieszkalnych, handlowych, 
hoteli, obiektów zabytkowych, ambasad, terenów rz dowych, wojskowych itp. Jednocze nie rozwi zanie takie pozwala na swobodny ruch pieszych. 
Szczególnie wa ne w miejscach gdzie wyznaczone s  pasa e dla pieszych a ruch ko owy jest dopuszczony tylko za specjalnym zezwoleniem.

S upki z serii J275 posiadaj  certy  kat w oskiego Ministerstwa Transportu natomiast odporno  na uderzenia s upków J355 (antyterrorystyczne) jest 
potwierdzona niezale nymi testami oraz zgodna z ameryka sk  norm  ASTM F2665-07 M30 klasa P1 (American Standard Test Method for Vehicle 
Crash Testing of Perimeter Barriers). Oznacza to, e s upek spe niaj cy t  norm  musi zatrzyma  pojazd o masie 6.800 kg jad cy z szybko ci  ok 
50km/h na odcinku krótszym ni  1 m.

S UPKI DROGOWE SERII - J (wersja automatyczna) - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Technical details: J 200HA J 200F J  275HA J 275F J  355M30 - P1 HA

Automatyczny Sta y Automatyczny Sta y Automatyczny

Wysoko  cylindra 600mm 600mm 600mm/800mm 600mm/800mm 1000 mm

rednica cylindra 200 mm 200 mm 275 mm 275 mm 355 mm

Materia  cylindra Stal Fe 360 ( 5mm)/ Stal nierdzewna 
AISI 316

Stal Fe 360 ( 5mm)/ Stal nierdzewna 
AISI 316

Stal Fe 360 ( 5mm)/ Stal 
nierdzewna AISI 316

Stal Fe 360 ( 5mm)/ Stal nierdzewna AISI 
316

Stal S355JR EN10210 
(16 mm)

Wyko czenie po-
wierzchni cylindra

Kataforeza oraz malowanie proszkowe 
RAL 7021/Stal nierdzewna satynowana

Kataforeza oraz malowanie proszkowe 
RAL 7021/Stal nierdzewna satynowana

Kataforeza oraz malowanie 
proszkowe RAL 7021/Stal 
nierdzewna satynowana

Kataforeza oraz malowanie proszkowe RAL 
7021/Stal nierdzewna satynowana

Kataforeza oraz malowanie 
proszkowe RAL 7021/Stal 
nierdzewna satynowana

G owica Aluminum RAL 9006 Aluminum RAL 9006 Aluminum RAL 9006 Aluminum RAL 9006 Aluminum RAL 9006

Nap d hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny

Czas podnoszenia ok. 7 sek. 5/7 sek. 6 sek

Szybkie podnoszenie 
(EFQ) ok. 1,5 sek

Czas opuszczania ok. 7 sek. 2,8/3,5 sek 2 sek

Czas opuszczania 
(szybkie) ok. nie dot. 1,2/1,5 sek

Zasilanie 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz 230 Vac +6% - 10%; 50 Hz

Pobór mocy 230 W 220 W 1200W

Klasa ochrony IP 56 IP 56 IP 66

Cz stotliwo  eksplo-
atacji/ Zastosowanie Zastosowanie rezydencjalne Praca intensywna Strefy chronione

Odporno  na 
uderzenia nie dot. 38 KJ / stal nierdz. 67 KJ 150 KJ

Odporno  na 
wy amanie nie dot. 128 KJ / stal nierdz. 200 KJ 656 KJ (potwierdzone testami zgodnie z 

ASTM F2656-07 - M30

Manualne opusz-
czanie Mechaniczne odblokowanie Mechaniczne odblokowanie Mechaniczne odblokowanie

Waga 90 kg 112 kg + 55 kg kiesze  monta ./130 
kg + 65 kg kiesze  monta . 490 kg + 250 kg kiesze  monta

Temp. pracy -15 °C / +55 °C -15 °C / +55 °C -15 °C / +55 °C

Temp. pracy z opcio-
naln  grza k -25 °C / +55 °C -25 °C / +55 °C -40 °C / +55 °C

Wymiary 400x500x800 mm 560x560x950 mm / 560x560x1220 
mm 570x690x9501665 mm

Kabel cz cy z 
central / Maksymalna 
d ugo

FG70R 0,6/1 kV 16G-1,5 (nie dostarczany) 
maks. 50m

FG70R 0,6/1 kV 16G-1,5 (nie dostarc-
zany) maks. 50m

FG70R 0,6/1 kV 16G-1,5 (nie dostarczany) 
maks. 50m
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S upek automatyczny J200HA600 116500

S upek automatyczny/cylinder ze stali nierdzewnej J200HA600 INOX 116505

S upek sta y J200F600 116505

S upek sta y / cylinder ze stali nierdzewnej J200F600 INOX 116507

S upek automatyczny J275HA600 116000

S upek automatyczny J275HA800 116001

S upek automatyczny/cylinder ze stali nierdzewnej J275HA600 INOX 116030

S upek automatyczny/cylinder ze stali nierdzewnej J275HA800 INOX 116031

S upek sta y J275F600 116020

S upek sta y J275F800 116021

S upek sta y / cylinder ze stali nierdzewnej J200F600 INOX 116040

S upek sta y / cylinder ze stali nierdzewnej J200F800 INOX 116041

S upek automatyczny J355 HA M30 P1 116002

S upek automatyczny J355 HA M30 P1 EFO 116003

S upek automatyczny/cylinder ze stali nierdzewnej J355 HA M30 P1 116032

S upek automatyczny/cylinder ze stali nierdzewnej J355 HA M30 P1 EFO 116033

Centrala steruj ca 116300

Grza ka 116202

Blokowanie w pozycji zamkni ty mimo braku energii 
elektrycznej standard w komplecie

Zestaw o wietlenia LED standard w komplecie

Centrala steruj ca 116300

Kiesze  monta owa 116100

Dodatkowy elem. Kieszeni monta owej do s upków 
800mm 116101

Podstawa fundamentow do s upków sta ych 116120

Grza ka 116200

Zawór opuszczaj cy w przypadku zaniku energii 
elektrycznej standard w komplecie

Sygnalizacja akustyczna standard w komplecie

Zestaw o wietlenia LED standard w komplecie

Pokrywa serwisowa 116201

Analizator akustyczny 111137

Centrala steruj ca 116300

Grza ka 116501

Zawór opuszczaj cy w przypadku zaniku energii elektrycznej 116502

Sygnalizacja akustyczna 116503

S UPKI DROGOWE  -  J275

S UPKI DROGOWE  -  J200

S UPKI DROGOWE  -  J355

WYPOSA ENIE DODATKOWE/AKCESORIA

WYPOSA ENIE DODATKOWE/AKCESORIA

WYPOSA ENIE DODATKOWE - AKCESORIA

Standardowe wyposa enie s upków automatycznych z serii J275
• Lampki ostrzegawcze LED  w koronie i na szczycie s upka
• D wi kowy sygnalizator ruchu
• Automatyczne opuszczanie s upka w przypadku zaniku energii elektrycznej (istnieje mo liwo  wy czenia tej opcji na rzecz odblokowania manualnego)

Dodatkowe funkcje centrali steruj cej (dot. wszystkich s upków)
• Detektor dwóch p tli indukcyjnych (druga p tla tylko otwieraj ca)
• Prede  niowane ustawienia dla ró nych s upków
• Mo liwo  sterowania maksymalnie kilkoma s upkami (w zale no ci od typu s upka, np. 4 sztuki dla serii J275
• Sterowanie sygnalizatorami wietlnymi (zielone/czerwone)
• Dodatkowe de  niowalne wyj cia z centrali

S upki/zapory J355 we wszystkich wersjach mog  by  dodatkowo wyposa one w EFO (Emergency Fast Operation). Podnosi to znacz co bezpiecze stwo chronionej 
strefy. W nag ych przypadkach mo emy 1.000 mm s upek podnie  do pe nej wysoko ci w czasie ok 1,5 sekundy.
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S upki drogowe serii J S upki FAAC CITY

System Park Lite S upki FAAC CITY

KATOWICE, UL. MARIACKA ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU  

LOTNISKO BALICE CARGO            RYNEK WE WROC AWIU

Przyk ady instalacji
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