2.

GeNeza

Firma PILOMAT S.r.l. od ponad 40 lat obecna jest w branży instalacyjnej,
specjalizując się w projektowaniu i produkcji automatyki kontroli dostępu.
Urządzenia PILOMAT przeznaczone są do zastosowań profesjonalnych,
pracujących w najcięższych warunkach.

ROZWÓJ

W roku 2009 PILOMAT S.r.l. przeniósł się do nowej siedziby w Grassobbio
(Włochy), gdzie na powierzchni 12.000 m 2 zlokalizował przestronne biura,
dział badań i rozwoju, dział projektowy, a przede wszystkim proces produkcji.
Przestronny magazyn produktów, akcesoriów i części zamiennych pozwala na
szybką obsługę zamówień.
Flagowym produktem PILOMAT są automatyczne słupki drogowe. Zapory
wykonane są w technologii hydraulicznej, która jest powszechnie uznawana
za najbardziej niezawodną, z niskim poziomem hałasu i stałą prędkością
ruchu. Do produkcji wykorzystywane są materiały, które zapewniają trwałość
oraz niezawodność zapory we wszystkich warunkach pogodowych.

CELE

PILOMAT S.r.l. wyznaczył sobie ambitny cel zdobycia jeszcze większego
zaufania klientów. W tym celu koncentruje się na klientach i szybkim
reagowaniu na nowe wymagania rynku. Program obejmuje badania
rynku, planowanie, projekt, badania i próby, produkcję i testowanie,
szkolenia dla klientów i dystrybutorów, sprzedaż oraz obsługę klienta.

3.

Automatyczne zapory hydrauliczne z wbudowaną pompą

127/P 600A

127/P 800A

220/P 600A

Zapory automatyczne serii P są flagowymi produktami PILOMAT. Obecne modele są wynikiem pod 15 lat doświadczeń.

cechy ogólne

- Niski koszt produktu: wykonywanie zamówień w większych seriach przemysłowych
optymalizuje koszty produkcji, oferując wciąż wysoką jakość;
- Mechanizm hydrauliczny: najbardziej niezawodna technologia do najbardziej
intensywnego użytkowania, w szerokim zakresie temperatur, w każdych warunkach
pogodowych;
- Pompa zabudowana w zaporze ma wiele zalet, szczególnie w instalacjach, gdzie
zimą występują bardzo niskie temperatury lub gdy instalacja wymaga znacznej
odległości zapory od centrali (maksymalna odległość do 80 m);
- Opatentowany system zabezpieczenia: maksymalna niezawodność nawet po
uderzeniu przez pojazd w cylinder będący w ruchu;
-

Szeroka gama opcjonalnych konfiguracji: niestandardowe kolory, oświetlenie
LED pod kopułą, sygnał dźwiękowy podczas ruchu, zawór podtrzymujący zaporę
w przypadku braku zasilania, ogrzewanie zapory, zasilanie awaryjne, akcesoria
bezpieczeństwa

Zalecane zastosowanie

4.

Strefy ruchu pieszego
Parkingi prywatne, parkingi firmowe
Wjazdy na posesje prywatne, firmowe, wielorodzinne

127/p 600a

127/p 800a

220/p 600a

stal normalna FE 370
stal nierdzewna AISI 30

Cylinder
Średnica cylindra

127 mm

Wysokość cylindra

220 mm

600 mm

800 mm

grubość ścianki cylindra (stal FE 370)

600 mm

6 mm

4 mm

Grubość ścianki cylindra (stal nierdzewna)

AISI 304: 4 mm

wykończenie cylindra (stal FE 370)

lakierowanie proszkowe – szary antracytowy (standard)

Wykończenie cylindra (stal nierdzewna)

lakierowanie proszkowe lub stal szczotkowana

Pas odblaskowy

Tak, o wysokości 23 mm

Tak, o wysokości 55 mm

prdkość podnoszenia

10 cm/sek

15 cm/sek

prdkość opadania

10 cm/sek

30 cm/sek

ręczne opuszczanie awaryjne

TAK (Automatyczne opuszczanie przy wersji z zaworem)

ciśnieniowy czujnik bezpieczeństwa

TAK

Przewody do centrali

W standardzie 10 m (maksymalnie: 80 m)

Poma hydrauliczna

zabudowana w zaporze

Stopień ochrony

ip 67

Użytkowanie

praca intensywna - żywotność do 2.000.000 cykli - 2.000 cykli/dzień

Odporność na uderzenia (bez deformacji)

30.000 j

Odporność na Zniszczenie

150.000 j

Zakres temperatur

– 40°C + 70°C (przy niskich temperaturach zalecane jest ogrzewanie)

Waga zapory (bez kieszeni montażowej)

80 kg

90 kg

75 kg

waga kieszeni montażowej z kotwami

30 kg

32 kg

34 kg
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w y miar y dla mod e li :
127/p 600A, 127/p 800A
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370
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pilomat 127/p 600a
pilomat 127/p 800a
pilomat 220/p 600a

150.000 J
30.000 J
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800 kg

Odporność na zniszczenie

1.200 kg

Odporność na zniszczenie w danym zakresie dotyczy trwałych uszkodzeń zapór Pilomat, będących następstwem
uderzenia przez pojazd. Zapora pomimo zniszczenia zapewnia zatrzymanie pojazdu z przesunięciem podwozia nie
więcej niż metr od punktu uderzenia.

2.000 kg
ODPORNOŚĆ NA uszkodzenie
6.800 kg

6.

Odporność w danym zakresie oznacza, żeuderzenie pojazdu nie powoduje zablokowania lub uszkodzenia
mechanizmów strukturalnych zapory. Zapora Pilomat w dalszym ciągu funkcjonuje i zapewnia bezpieczeństwo.

wyposażenie opcjonalne - pilomat 127/p – 220/p

oświetlenie led zintegrowane
z kopułą

pokrywa bez logo
producenta

taśma odblaskowa
bez logo

zmiana koloru
cylindra

olej biodegradowalny do pompy hydraulicznej
sygnał dźwiękowy podczas ruchu

kable przyłączeniowe do 80 m

7.

Automatyczne zapory hydrauliczne z wbudowaną pompą

275/P 400A

275/P 600A

Zalecane
zastosowanie
RECOMMENDED
USES

8.

275/P 500A

275/P 800A

Strefy
ruchu Areas
pieszego
Pedestrian
Parkingi
Private prywatne,
Car Parks –parkingi
Parking firmowe
Company
Wjazdy
posesje prywatne,
firmowe,
wielorodzinne
Privatena
Driveways
– Driveway
Businesses
– Commercial Driveways

275/p 400a
Cylinder

275/p 500a

275/p 600a

stal nierdzewna AISI 30

Średnica cylindra

275/p 800a

stal normalna FE 370
stal nierdzewna AISI 30
275 mm

Wysokość cylindra

380 mm

500 mm

grubość ścianki cylindra (stal FE 370)

600 mm

800 mm

-

6 mm

Grubość ścianki cylindra (stal nierdzewna)

AISI 304: 6 mm - AISI 316: 4 mm

wykończenie cylindra (stal FE 370)

lakierowanie proszkowe – szary
antracytowy (standard)

-

Lakierowanie proszkowe
lub stal szczotkowana

Wykończenie cylindra (stal nierdzewna)
Inne wykończenie cylindra

-

Cylinder żebrowany

Pas odblaskowy

Tak, o wysokości 55 mm

prdkość podnoszenia

10 cm/sek

15 cm/sek

prdkość opadania

10 cm/sek

30 cm/sek

ręczne opuszczanie awaryjne

TAK (Automatyczne opuszczanie przy wersji z zaworem)

ciśnieniowy czujnik bezpieczeństwa

Tak

Przewody do centrali

w standardzie 10 m (maksymalnie 80 m)

Poma hydrauliczna

zabudowana w zaporze

Stopień ochrony

ip 67

Użytkowanie

praca intensywna - żywotność do 2.000.000 cykli - 2.000 cykli/dzień

Odporność na uderzenia (bez deformacji)

40.000 j

Odporność na Zniszczenie

250.000 j

Zakres temperatur

– 40°C + 70°C (przy niskich temperaturach zalecane jest ogrzewanie)

Waga zapory (bez kieszeni montażowej)

95 kg

105 kg

114 kg

124 kg

waga kieszeni montażowej z kotwami

58 kg

60 kg

62 kg

66 kg
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w y miar y dla mod e li :
275/p 500A, 275/p 500A, 275/p 600A e 275/p 800A

9.

pilomat 275/p 400a
pilomat 275/p 500a
pilomat 275/p 600a
pilomat 275/p 800a

250.000 J
40.000 J
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masa (kg)

800 kg

1.200 kg

2.000 kg

6.800 kg

10 .

The resistance to breakage at a given threshold applies to the impact of a vehicle causing the Pilomat permanent
damage
in its active
and structural mechanisms. The Pilomat, although damaged, provides the vehicle stop within a
Odporność
na zniszczenie
metre from the point of collision.
Odporność na zniszczenie w danym zakresie dotyczy trwałych uszkodzeń zapór Pilomat, będących następstwem
uderzenia przez pojazd. Zapora pomimo zniszczenia zapewnia zatrzymanie pojazdu z przesunięciem podwozia nie
więcej niż metr od punktu uderzenia.

Resistance to impact at a given threshold indicates that the impact of a vehicle does not cause the PILOMAT blocking
or
damage to the
and action mechanisms. The Pilomat’s continued functionality and safety are guaranteed.
ODPORNOŚĆ
NAstructural
Uszkodzenie
Odporność w danym zakresie oznacza, żeuderzenie pojazdu nie powoduje zablokowania lub uszkodzenia
mechanizmów strukturalnych zapory. Zapora Pilomat w dalszym ciągu funkcjonuje i zapewnia bezpieczeństwo.

wyposażenie opcjonalne - pilomat seria P

Oświetlenie LED zintegrowane
z kopułą

zmiana koloru
cylindra

Pokrywa bez logo
producenta

Taśma odblaskowa
bez logo

awaryjne podnoszenie zapory w 1 sek
Żebrowany cylinder
kable przyłączeniowe do 80 m
zestaw śrub uniemożliwiających
odkręcenie

sygnał dźwiękowy podczas ruchu

biodegradowalny olej do pompy

11.

Automatyczne zapory hydrauliczne z wbudowaną pompą

park 275/P 500A

park 275/p 500a

275/P10 800A

Odporność na zniszczenie: 250.000 J
PILOMAT PARK 275/P 500A jest wersją z podstawowymi cechami serii P, ale z szybkim
układem hydraulicznym (opuszczanie 1 sek - podnoszenie 3 sek). Najczęściej
użytkowany jest w połączeniu z tradycyjnym szlabanem w celu podniesienia
poziomu zabezpieczeń, ochrony parkujących pojazdów, ale bez wydłużania czasu
wjazdu na parking i wyjazdu.

275/p10 800a

Odporność na zniszczenie: 400.000 J
PILOMAT 275/P10 800A jest wersją z podstawowymi cechami serii P, ale z grubszą
ścianką cylindra, aby zwiększyć odporność na złamania. Zapory te najczęściej
użytkowane są w połączeniu z typowymi bramami, żeby uzyskać większy poziom
bezpieczeństwa biernego, zapobieganiu kradzieży pojazdów i ładunków z parkingu .

Zalecane
RECOMMENDED
zastosowanie
USES

12 .

Strefy
Pedestrian
ruchu Areas
pieszego
Parkingi
Private prywatne,
Car Parks –parkingi
Parking firmowe
Company
Wjazdy
Privatena
Driveways
posesje prywatne,
– Driveway
firmowe,
Businesses
wielorodzinne
– Commercial Driveways

PARK 275/P 500A
Cylinder

275/p10 800a
stal normalna FE 370
stal nierdzewna AISI 30

Stal nierdzewna AISI 304

Średnica cylindra

275 mm

Wysokość cylindra
grubość ścianki cylindra (stal FE 370)
Grubość ścianki cylindra (stal nierdzewna)
wykończenie cylindra (stal FE 370)
Wykończenie cylindra (stal nierdzewna)

500 mm

800 mm

-

10 mm

6 mm

-

-

lakierowanie proszkowe – szary
antracytowy (standard)

Lakierowanie proszkowe
lub stal szczotkowana

-

Inne wykończenie cylindra

Cylinder żebrowany

Pas odblaskowy

Tak, o wysokości 55 mm

prdkość podnoszenia

20 cm/sek

15 cm/sek

prdkość opadania

50 cm/sek

30 cm/sek

ręczne opuszczanie awaryjne

TAK (Automatyczne opuszczanie przy wersji z zaworem)

ciśnieniowy czujnik bezpieczeństwa

TAK

Przewody do centrali

TAK*
w standardzie 10 m (maksymalnie 80 m)

Poma hydrauliczna

zabudowana w zaporze

Stopień ochrony

ip 67

Użytkowanie

praca intensywna - żywotność do 2.000.000 cykli - 2.000 cykli/dzień

Odporność na uderzenia (bez deformacji)

40.000 j

Odporność na Zniszczenie

250.000 j

Zakres temperatur

400.000 j

– 40°C + 70°C (przy niskich temperaturach zalecane jest ogrzewanie)

Waga zapory (bez kieszeni montażowej)

105 kg

150 kg

waga kieszeni montażowej z kotwami

60 kg

66 kg
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w y miar y dla mod e li :
par k 275/ p 500 A , 275/ p 10 800 A

13.

pilomat park 275/P 500a
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pilomat 275/P10 800a
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The resistance to breakage at a given threshold applies to the impact of a vehicle causing the Pilomat permanent
damage
in its active
and structural mechanisms. The Pilomat, although damaged, provides the vehicle stop within a
Odporność
na zniszczenie
metre from the point of collision.
Odporność na zniszczenie w danym zakresie dotyczy trwałych uszkodzeń zapór Pilomat, będących następstwem
uderzenia przez pojazd. Zapora pomimo zniszczenia zapewnia zatrzymanie pojazdu z przesunięciem podwozia nie
więcej niż metr od punktu uderzenia.

2.000 kg
ODPORNOŚĆ NA uszkodzenie
6.800 kg

14 .

Odporność w danym zakresie oznacza, żeuderzenie pojazdu nie powoduje zablokowania lub uszkodzenia
mechanizmów strukturalnych zapory. Zapora Pilomat w dalszym ciągu funkcjonuje i zapewnia bezpieczeństwo.

wyposażenie opcjonalne - pilomat park 275/p - 275/p10

Oświetlenie LED zintegrowane
z kopułą

Pokrywa bez logo
producenta

Taśma odblaskowa
bez logo

zmiana koloru
cylindra

awaryjne podnoszenie zapory w 1 sek

Żebrowany cylinder

kable przyłączeniowe do 80 m
zestaw śrub uniemożliwiających
odkręcenie

biodegradowalny olej do pompy
sygnał dźwiękowy podczas ruchu

15.

Półautomatyczne, ręczne zapory drogowe

Seria SA Półautomatyczne, ręcznie opuszczane zapory drogowe z pojedynczym siłownikiem gazowym.
Konstrukcja i wygląd zapór serii SA jest bardzo zbliżona do zapór automatycznych, dzięki czemu mogą
one być stosowane wspólnie, ograniczając koszt projektu. Wybrane modele mogą zostać wyposażone w
oświetlenie LED.

127/Pl 500sA
127/Pl 600sA
Ø 127 mm / h 500-600 mm
150.000 J
30.000 J

275/PL 600sA
Ø 275 mm / h 600 mm
250.000 J
40.000 J

16 .

220/PL 600sA
Ø 220 mm / h 600 mm
150.000 J
30.000 J

275/PL 800sA
Ø 275 mm / h 800 mm
250.000 J
40.000 J

275/PL 500sA
Ø 275 mm / h 500 mm
250.000 J
40.000 J

355/PL 600sA
Ø 355 mm / h 600 mm
200.000 J
40.000 J

słupki stałe

seria F Zapory drogowe w postaci słupków stałych.
Konstrukcja i wygląd słupków stałych serii F jest bardzo zbliżona do zapór automatycznych, dzięki
czemu mogą one być stosowane wspólnie, ograniczając koszt projektu. Wybrane modele mogą zostać
wyposażone w oświetlenie LED.

127/Pl 500f
127/Pl 600f
127/Pl 800f

220/PL 600f

Ø 127 mm / h 500-600-800 mm
150.000 J
30.000 J

127/Pf 500f
127/Pf 600f
127/Pf 800f
Ø 127 mm /
h 500-600-800 mm
150.000 J
30.000 J

wymiary
odporność na zniszczenie
odpornośc na uszkodzenie

220/Pf 600f
Ø 220 mm / h 600 mm
150.000 J
30.000 J

Ø 220 mm / h 600 mm
150.000 J
30.000 J

275/Pf 500f
275/Pf 600f
275/Pf 800f
Ø 275 mm /
h 500-600-800 mm

275/PL 500f
275/PL 600f
275/PL 800f
Ø 275 mm / h 500-600-800 mm
250.000 J
40.000 J

355/pf 600f
Ø 220 mm / h 600 mm
150.000 J
30.000 J

250.000 J
40.000 J

17.

P I L OMA T s. r . l .
Via Zanica 17/p, 24050 Grassobbio (BG) Italy

Tel. + 3 9 . 0 3 5 . 2 9 . 7 2 . 2 0 , F a x + 3 9 . 0 3 5 . 2 9 . 7 0 . 9 4
p i lo m at@ p il o m a t . c om

w w w . p i l om a t . c om

D y s tr y bu c ja i serwis w Po lsce:
Szymkowiak Sp. z o. o.

Biuro w Krakowie
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tel: +48 12 3575217

t e l : +4 8 9 1 4 3 5 8 8 0 3

i nf o @ sz y m k o wia k . p l

k r a k ow @ s z ymk owi a k .pl

sz c z e c i n@s z ymk owi a k .pl

w ww. sz y m k o wia k . p l

