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BD01
CARACTERÍSTICASBARREIRA DISSUASORA

Estrutura
Alimentação
Dimensões 
Altura do braço
Protecção de IP
Distância de controlo remoto
Tempo de Abertura/Fecho
Período de Garantia

Liga de Zinco fundido
DC 12V
357x370x82,5 mm
340mm
IP68
<= 15m
4~6 segundos
2 anos

Poupança de energia: a sua bateria de alta qualidade garante a 
uma durabilidade até seis meses;

Durabilidade: A base é feita de liga de zinco fundido de alta 
qualidade, e suporta com carga até 5 toneladas. Devido ao seu 
acabamento em verniz, a sua estrutura é à prova de água e 
anti-ferrugem, mesmo em situações climatéricas mais severas. O 
braço é feito de nylon reforçado o que fará com que não se 
deforme caso exista algum tipo de embate;

Bem selado: A base está bem selada e tem uma protecção de 
IP68. Sendo à prova de água e pó, pode ser utilizado sem 
restrições;

Silencioso: O transmissor do motor foi desenhado para ser o 
mais silencioso possivel, tornando benéfico para a bateria e a 
longevidade do motor e diminui a fricção;

Anti-Roubo: Os pontos de montagem encontram-se na base por 
baixo da carcaça, e a mesma só poderá ser aberta utilizando a 
respectiva chave;

Facil instalação: a base contém dois furos pré feitos para facilitar 
na sua instalação;

Reposicionamento vertical automático: Quando exercido algum 
tipo de força no braço, o mesmo reposicionar-se-á;

Segurança: as ligações têem um sistema de anti-desconexão em 
caso de o utilizador colocar de forma errada a bateria que poderá 
originar um curto-circuito. A bateria é de fácil instalação.

2
ESPECIFICAÇÕES

34
0

m
m

35
7

m
m

82
,5

m
m

369
mm

www.solid.pt

PILARETE REBATÍVEL
PIL-R01

PILARETE DE 
ENCASTRAR EM AÇO INOX

PIL-E10
EM INOX

GUARDAS

PILARETE DE ILUMINAÇÃO 
A ENERGIA SOLAR

PIL-S100

PILARETE EM 
AÇO PINTADO

PIL-S01

PILARETE DE 
ENCASTRAR COM CHAVE

pil-e01

Efectuamos todo o tipo de barreiras e proteções 
em aço inox por enocmenda. 

Solicite já o seu orçamento!

Pilarete fixo com três pontos de fixação

Estrutura em aço pintado

Outras dimensões por encomenda

Pilarete de encastrar

Estrutura em aço inox AISI 304

Rebatível

Dimensões: Ø88,9 x 850mm 

Outras dimensões por encomenda

Pilarete amovível com chave

Estrutura em aço pintado

Outras dimensões por encomenda

Elevado nível de segurança contra colisões

Estrutura em aço inoxidável AISI 304

Iluminação a energia solar

Dimesnões: Ø150 x 600mm

Pilarete rebatível com chave

Estrutura em aço pintado

Outras dimensões por encomenda


