
     ACCUMULATOR (OPTIONEEL) Accumulator voor Emergency Fast Operation (EFO) en 1 ophaalbeweging met geladen accumulator 
tijdens stroomuitval (RO1) in combinatie met een optioneel herlaadbaar batterij pakket.

     VERLICHTING (OPTIONEEL) Bollard bovenverlichting, Ufo-vormig.
Kleur: LED rood, wit of geel

     BLOKKEERELEMENT Diameter:  355 mm
Wanddikte:  16 mm (staal)
Blokkeerhoogte:  1000 mm
Het blokkeerelement is uitgevoerd met opgeschroefde bovenplaat. 
Optioneel: blokkeerelement uitgerust met roestvrij stalen huls en roestvrij stalen bovenplaat. 

     BOLLARD CONFIGURATIE Enkele unit 
Dubbele unit 
3-voudige unit 
4-voudige unit 
5-voudige unit

     IMPACTBELASTING / CERTIFICATEN 667 kJ (7500 kg @ 48 km/u) crash test gecertificeerd volgens
PAS 68:2013 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 en 
IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/48/90:0.4

     TAMPERING RESISTANCE (OPTIONEEL) Reed contact voor bovenplaat.
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     BEWEEGBARE BOLLARD M30 Beweegbare bollard M30 met geïntegreerd hydraulisch aggregaat inclusief installatieframe, metalen 
behuizing, frame voor metalen behuizing, afdekplaat en aparte besturing voor maximaal vijf bollard 
eenheden.

     BEDIENINGSTIJDEN Oprichten: 5-6 sec
Neerlaten: 3-4 sec
Emergency Fast Operation (EFO): oprichten 2-3 sec (met optionele accumulator).

     EMERGENCY OPERATION
     TIJDENS STROOMUITVAL

Bollard blijft in opgeheven stand staan en kan handmatig worden neergelaten.
Optioneel: Accumulator en oplaadbaar batterijpakket voor één opstijgbeweging mogelijk 
met opgeladen accu (RO1).

     VERWARMER (OPTIONEEL) Verwarmer tot -30°C.

     AANDRIJVING 1.4 kW nominaal vermogen, 400 Volt wisselstroom, drie-fasig, 50 Hz.

     VOEDINGSSPANNING 230/400 V wisselstroom, 50 Hz.

TECHNISCHE FICHE
BEWEEGBARE BOLLARD M30

7,5 ton à 48km/u

 
Movable bollard M30 
Perimeter Protection Germany GmbH 
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Design: High security bollard in compact style with integrated hydraulic aggregate and 

separate control unit for up to five bollard units. 

Impact Load: 667 kJ (7.5 t @ 48 km/h) 
Crash test certified according to PAS 68:2013 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 and 
IWA 14-1:2013 V/7200[N2A]/48/90:0.4 

Blocking Element: Diameter: 355 mm, 16 mm wall thickness with screwed on top plate 

Blocking Height: 1000 mm above finished floor level 

Emergency Operation: Bollard remains in the raised position during power failure and can be lowered 
manually  
Accumulator and rechargeable battery pack for one raising movement (RO1) with 
charged accumulator (optional) 

Operating Times: Raising: approx. 5-6 seconds - Lowering: approx. 3-4 seconds 
Emergency fast operation (EFO): approx. 2-3 seconds raising (with optional 
accumulator) 

Wheel Load: 100 kN according to SLW60 – DIN 1072 

Drive: 1.4 kW nominal power, 400 Volt AC, three phase, 50 Hz 
Hydraulic Fluid: Mineral oil HLP 22 or biodegradable oil Plantohyd 22 S, non-hazardous to 

water 

Control Unit: PLC in control box for wall installation inside a building, control voltage 24 V 
max. distance between bollard and control unit: 50 m 

Supply voltage: 400 V (3Ph + N + PE), 50 Hz 

Lighting (Optional): Bollard top lighting, Ufo-shape, LED red, white or yellow 



     AFWERKING BLOKKEERELEMENT: standaard RAL kleur 6005, 7016, 7030, 7035 of 9010.

Optioneel: Blokkeerelement: speciale RAL kleuren of blokkeerelement uitgerust met roestvrij stalen huls 
en roestvrijstalen bovenplaat.

BOVENPLAAT BOLLARD: gegalvaniseerde afwerking.
Optioneel: bovenplaat bollard in RAL kleur van het blokkeerelement of bovenplaat in roestvrij staal (enkel 
in combinatie met roestvrij stalen huls).

AFDEKPLAAT: gegalvaniseerde afwerking.
Optioneel: afdekplaat in RAL kleur van blokkeerelement.  

METALEN BEHUIZING: gegalvaniseerde afwerking.

     INSTALLATIE UNIT De bollard M30 wordt geleverd als een gebruiksklare installatie. 
De elektro-hydraulische aandrijfeenheid is bevestigd aan het montageframe en in de fabriek afgesteld.

     FUNDERING Versterkte fundering volgens de richtlijnen van de fabrikant.
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     TOEGANGSCONTROLETOESTELLEN
     (OPTIONEEL)

-  drukknop “oprichten/stop/neerlaten” of sleutelschakelaar “oprichten/stop/neerlaten”
-  sleutelschakelaar “brandweer”
-  anti-terreur drukknop (voor EFO)
-  lichtstraal systeem
-  afstandsbediening ontvanger
-  antenne voor ontvanger afstandsbediening
-  handzender
-  extra drukknop of sleutelschakelaar   
-  dubbele lus detector
-  sleutelschakelaar “automatisch aan/uit”
-  verkeerslicht rood/groen, D200
-  geluidssignaal buiten schakelkast of zwaailamp  zonder waarschuwingstijd 
   (actief tijdens de beweging  van de bollard)
-  potentiaal vrije contacten “bollard verhoogd/verlaagd”
-  reed contact voor bollard bovenplaat en afdekplaat

STANDAARDKLEUREN RAL CODERING

MOSGROEN RAL 6005

ANTRACIET GRIJS RAL 7016

BLOKKEERELEMENT

BLOKKEERELEMENT

STEENGRIJS RAL 7030BLOKKEERELEMENT

LICHTGRIJS RAL 7035BLOKKEERELEMENT

HELDERWIT RAL 9010BLOKKEERELEMENT

TECHNISCHE FICHE
BEWEEGBARE BOLLARD M30

7,5 ton à 48km/u

     BESTURINGSKABINE BUITEN (OPTIONEEL) VOOR BESTURINGSCONFIGURATIE VARIO:
Besturing in besturingskabine buiten inclusief regenhoes, hygrostaat, thermostaat, verwarming, ventila-
tor, profielcilinder en buitencoating.
HxBxD=1000x800x400 en sokkel 200 mm.

VOOR BESTURINGSCONFIGURATIE VARIO RO1:
Besturing in besturingskabine buiten inclusief regenhoes, hygrostaat, thermostaat, verwarming, ventila-
tor,  profielcilinder en buitencoating.
HxBxD=1200x1200x400 en sokkel 200 mm. 

Stuurspanning 24 V.
Maximale afstand tussen bollard en besturings-eenheid: 50 m.
PLC in besturingskast IP 66 voor wandmontage binnen in het gebouw. 
Beschikbare besturingsconfiguraties Standaard, Plus, Vario of Vario RO1.

     BESTURING


