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Az automatizált forgalomkorlátozó oszlopok alkal-
masak forgalomterelésre, járművek áthaladásának 
korlátozására és parkolóhelyek lezárására. Egyszerű 
és elegáns kialakításának köszönhetően könnyen be-
illeszthető bármilyen környezetbe legyen szó ipari te-
rületről, közterületről vagy akár családi környezetről. 
A beépített LED világítás lehetővé teszi, hogy sötétben 
is kiválóan láthatóak maradjanak. A masszív szerke-
zetet rozsdamentes kivitelben és 3 féle magasságban 
tudjuk telepíteni az automatizált kiviteltől egészen a 
fix kialakításúig.

AUTOMATIZÁLT FORGALOMKORLÁTOZÓ OSZLOP

A SZETT TARTALMA

A rozsdamentes (304) anyagból készült masszív 
vázban lévő 24 V-os motor lehetővé teszi a polle-
rek intenzív használatát, a beépített LED világítás 
pedig sötétedéskor is elegáns megjelenést bizto-
sít (fix/mozgás közben is világít).

Az MC61PL vezérlés a felprogramozást követően 
kezeli a pollerek működését. A vezérlés nincs 
beépítve az oszlop testbe, külső dobozban he-
lyezkedik el az oszloptól távol és gyárilag 6 méter 
vezetékkel szerelt. Az oszlop és a vezérlés közötti 
vezetéket toldani nem szabad, gyártáskor felár 
ellenében hosszabb vezetékkel is rendelhető. 
Betáplálás szempontjából 230V szükséges, me-
lyet majd a vezérlés egy tekercsen keresztül át-
alakít 24V-nak megfelelő feszültségre.

Egy szettben 2 db távirányító található.

2 db 12v /1.2AH akkumulátor biztosítja a vésznyi-
tás esetére az oszlopok egyszeri lesüllyesztését, 
ugyanakkor kézi kioldással is lehetséges a kup-
lungolás

Az MSC50 alkony érzékelő szabályozza az oszlop 
világítás készenléti LED-jeinek bekapcsolását 
sötétedéskor, illetve nyitás/zárás folyamatában

24V-os motor Vezérlés Távirányító

Akkumulátor Fényérzékelő



TOVÁBBI VÁLASZTHATÓ TERMÉKEK

Az MF 30 fotocellát személy és vagyonvédelmi 
szempontok miatt ajánljuk, egyaránt az oszlopok 
elé és mögé elhelyezve. Vezeték kialakítása szem-
pontjából mindkét oldalra szükséges a vezeték. 
Hatótáv max 25m.

Az MFE prizmás fotocellát személy és vagyonvé-
delmi szempontok miatt ajánljuk , egyaránt az 
oszlopok elé és mögé elhelyezve. Vezeték elegen-
dő csak az egyik oldalra. Hatótáv max 12m.

Az oszlop vezérlése 23 db távirányító jelet képes 
kezelni gyárilag. Ha ennél többre van szükség, 
arra is nyújtunk megoldást.

Az MR5/MR6 vevőegység modult akkor ajánljuk, 
ha az oszlopok működését egyszerre, párban kell 
működtetni, vagy párban szeretnénk az oszlopo-
kat működtetni vagy 23 db-nál több de maximum 
500 db távirányítóval szeretnék működtetni az 
oszlopokat

AZ M175 GSM modul megfelelő választás lehet, 
ha 23 felhasználónál többen kezelik az oszlopot 
illetve használatával szabályozni tudjuk, hogy a 
felhasználók mely napokon és milyen idő tarto-
mányban jogosultak a használatra. Maximálisan 
509 db felhasznlót tudunk hozzárendelni. GSM 
hívás mellett Bluetooth-on keresztül is használ-
ható, SIM kártya szükséges bele.

Az MCS01 lámpa piros és zöld fényével jelzi az át-
haladás lehetőségét / korlátozását.

Fotocella Prizmás fotocella Plusz távirányító

Vevő egység GSM modul Forgalomirányító lámpa

KIALAKÍTÁSI JAVASLATOK

A forgalomkorlátozó oszlopok tervezésénél, fontos a megfelelő vízelveztés kialakítása,

 erre a telepítési útmutatóban adunk javaslatot.

Erősen javasoljuk fotocellák alkalmazását, így könnyen megelőzhető a személy és vagyonkár 

keletkezése. A biztonsági fotocellák kábelezését a helyszíni felmérés során szakértőink egyeztetik a 

megrendelővel. 

A fotocellák, egyéb kiegészítők és motorok kábelezései mindig a vezérlő dobozban végződnek.

Gyárilag a vezérlés egy nyitható műanyag kötődobozban található, így javasoljuk a zárható 

villamossági álló szekrény telepítését. A vezérlés ráköthető tűzjelző berendezésre vagy intelligens 

házvezérlésre. (Feszültségmentes kontaktra van szüksége a vezérlésnek, ez akár egy nyomógomb is 

lehet.) 

Forgalmas területeken érdemes az oszlopokat kamerarendszerrel megfigyelni, az esetleges vitás 

helyzetet egy jóminőségű kamerafelvétellel könnyebb rendezni. 

Forgalmi lámpa alkalmazásával szintén egy lépést tehetünk a biztonságos 

üzemeltetés irányába.



TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGEK

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A forgalomkorlátozó oszlop megrendelését kérjük, hogy írásban jelezze email címünkön.

A rendelésről visszaigazolást küldünk, valamint az előre utaláshoz szükséges díjbekérőt.

A forgalomkorlátozó oszlopokat egyedi megrendelés alapján, a vételár 100%-ának befizetését
 követően kb. 19 munkanapos határidővel gyártatjuk le és hozatjuk meg székhelyünkre.

A szállítást ezt követően biztosítjuk a megrendelő építkezésének címére illetve a telepítést a vevői

előkészületeket követően előre egyeztetett időpontban vállaljuk.

MOTORLINE HUNGARY

Roller Gate Kft.

KÖZPONT

ÉRTÉKESÍTÉS

NYITVA TARTÁS

Telefon: 06 23 343 389
Mobil: 06 30 574 7107
Email: info@rollergate.hu

Mobil: 06 30 181 6141
Email: megrendeles@rollergate.hu

Hétfő-Pénte: 07.00-16.00
Szombat-Vasránap: ZÁRVA


