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.

2.

Certyfikaty

Test zderzeniowy - poziom K12 L1
Certyfikat SD–SDT–02.01
Nadany przez Texas Transportation Institute
The Texas A&M University System, Texas U.S.A.

Test zderzeniowy - poziom M50 (K12) P3
Certyfikat ASTM f 2656-07
Nadany przez Karco Engineering, LLC.
Automotive Research Center, Adelanto CA, U.S.A.

Test zderzeniowy - poziom M30 (K4) P1
Certyfikat ASMT f 2656-07
Nadany przez Karco Engineering, LLC.
Automotive Research Center, Adelanto CA, U.S.A.
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Automatyczne zapory antyterrorystyczne

275/k4 700A

275/k4 900A

275/M30 1200A
certyfikat ASTM M30 (K4)

Automatyczne zapory hydrauliczne PILOMAT serii K4/M30 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony
antyterrorystycznej. Obecne modele są wynikiem rozwoju ponad 15 lat doświadczeń.
Wszystkie nasze zapory antyterrorystyczne są zgodne ze specyfikacją ASTM / PAS 68.
general
features
cechy ogólne

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, ogrzewanie zapory, zasilanie
awaryjne, akcesoria bezpieczeństwa

Zalecane zastosowanie
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Wjazdy na teren firmy, do stref przemysłowych, do centrów badawczych
Ambasady, budynki ministerialne, urzędy wyższego szczebla
Komendy policji, bazy wojskowe, strefy bezpieczeństwa

275/K4 700A

275/K4 900A

275/M30 1200A

stal normalna FE 510

Cylinder
Średnica cylindra

275 mm

Wysokość cylindra

700 mm

grubość ścianki cylindra

900 mm

1200 mm

10 mm

wykończenie cylindra

15 mm

lakierowanie proszkowe - szary antracytowy (standard)

Inne wykończenie cylindra

cylinder żebrowany (Stal 304 AISI); stal nierdzewna szczotkowana 1,5 mm

Pas odblaskowy

tak, o wysokości 55 mm

prędkość podnoszenia

10 cm/sek

20 cm/sek

prędkość opadania

250cm/sek

ręczne opuszczanie awaryjne

tak (automatyczne opuszczanie przy wersji z zaworem)

przewody do centrali

w standardzie 10 m (maksymalnie: 80 m)

pompa hydrauliczna

wbudowana w zaporze

stopień ochrony

ip 67

użytkowanie

praca intensywna - żywotność do 2.000.000 cykli - 2000 cykli/dzień

odporność na uderzenia (bez deformacji)
odporność na zniszczenie
zakres temperatur

60.000 j

380.000 j

700.000 j

1.200.000 j

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

waga zapory (bez kieszeni montażowej)

180 kg

210 kg

280 kg

waga kieszeni montażowej ze zbrojeniem

150 kg

174 kg

220 kg
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pilomat 275/k4 700a
pilomat 275/K4 900a
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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 seria k4/M30

oświetlenie LED
zintegrowane z kopułą

pokrywa bez logo

taśma odblaskowa
bez logo

zmiana koloru cylindra

awaryjne podnoszenie zapory w 1 sek
kable przyłączeniowe do 80 m
żebrowany cylinder

zestaw śrub uniemożliwiających odkręcenie

biodegradowalny olej do pompy

sygnał dźwiękowy podczas ruchu

zewnętrzna warstwa cylindra
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

7.

Automatyczne zapory antyterrorystyczne
odporność na zniszczenie: 2.000.000 J

275/k12 900A
certyfikat DOS K12

275/M50 1200A
certyfikat ASTM M50 (K12)

Automatyczne zapory hydrauliczne PILOMAT serii K12/M50 zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ochrony
antyterrorystycznej na najwyższym poziomie. Obecne modele są wynikiem rozwoju ponad 15 lat doświadczeń.
Wszystkie nasze zapory antyterrorystyczne są zgodne ze specyfikacją ASTM/PAS 68.
cechy ogólne

Główne parametry są takie same jak dla zapór serii K4/M30, ale odporność na
zniszczenia mechaniczne są podwyższone, żeby zapewnić najwyższy poziom
bezpieczeństwa chronionych wjazdów.

zalecane zastosowanie
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Wjazdy na teren firmy, do stref przemysłowych, do centrów badawczych
Ambasady, budynki ministerialne, urzędy wyższego szczebla
Komendy policji, bazy wojskowe, strefy bezpieczeństwa

275/K12 900A

275/M50 1200A
stal normalna FE 510

Cylinder
Średnica cylindra

275 mm

Wysokość cylindra

900 mm

1200 mm

grubość ścianki cylindra

25 mm

wykończenie cylindra

lakierowanie proszkowe - szary antracytowy (standard)

Inne wykończenie cylindra

cylinder żebrowany (stal 304 aisi); stal nierdzewna szczotkowana 1,5 mm

Pas odblaskowy

tak, o wysokości 55 mm

prędkość podnoszenia

25 cm/sek

prędkość opadania

40 cm/sek

ręczne opuszczanie awaryjne

tak (automatyczne opuszczanie przy wersji z zaworem)

przewody do centrali

w standardzie 10 m (maksymalnie: 80 m)

pompa hydrauliczna

wbudowana w zaporze

stopień ochrony

ip 67

użytkowanie

praca intensywna - żywotność do 2.000.000 cykli - 2000 cykli/dzień

odporność na uderzenia (bez deformacji)

380.000 j

odporność na zniszczenie

2.000.000 j

zakres temperatur

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

waga zapory (bez kieszeni montażowej)

470 kg

540 kg

waga kieszeni montażowej ze zbrojeniem

430 kg

490 kg
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pilomat 275/k12 900a
pilomat 275/M50 1200a
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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
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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 k12/M50
pokrywa bez logo
oświetlenie LED
zintegrowane z kopułą

taśma odblaskowa
bez logo

zmiana kolory cylindra

awaryjne podnoszenie zapory w 1 sek
żebrowany cylinder

kable przyłączeniowe do 80 m
zestaw śrub uniemożliwiających odkręcenie
zewnętrzna warstwa cylindra
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

biodegradowalny olej do pompy

sygnał dźwiękowy podczas ruchu
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antyterrorystyczne słupki stałe

seria k4 - antyterrorystyczne
275/K4 700F
seria k4FB/M30FB - antyterrorystyczne
275/K4FB 700F – 275/K4FB 900F – 275/M30FB 1200F
seria k12FB/M50F - antyterrorystyczne
275/K12FB 900F – 275/M50FB 1200F
Słupki stałe PILOMAT serii K/M i KFB/MFB zostały zaprojektowane i zbudowane w
sposób zapewniający cechy i wygląd najbardziej zbliżony do automatycznych zapór
antyterrorystycznych PILOMAT. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wzajemnie
stosować obie wersje zapór. Obecne modele są wynikiem rozwoju ponad 15 lat
doświadczeń.
cechy ogólne

Antyterrorystyczne słupki stałe PILOMAT stosowane są do oddzielenia i
zapobieganiu wtargnięciu pojazdów do wydzielonych stref wokół: ambasad,
komend policji, baz wojskowych, centrów badawnyczh, budynków ministerialnych,
urzędów wyższych szczebli, witryn sklepowych w zagrożonych miejscach.

Linia słupków stałych antyterrorystycznych PILOMAT obejmuje:
- seria K/M to słupki stałe z możliwością demontażu. Wygląd słupków nawiązuje
do automatycznych zapór antyterrorystycznych K4. Słupek można zdemontować
jeżeli zajdzie taka konieczność lub wymienić na nowy po zniszczeniu przez
uderzenie.
- seria KFB/MFB obejmuje słupki stałe, które w celu zapewnienia maksymalnej
ochrony

antyterrorystycznej

wymagają

wbetonowania

na

odpowiednią

głębokość. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest spełnienie najwyższych
norm bezpieczeństwa.
- dostępne opcje: wykończenie cylindra przez lakierowanie lub pokrycie stalą
nierdzewną szczotkowaną, pulsujące oświetlenie LED zintegrowane z kopułą.
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275/k4 700f

275/k4fb 700f

cylinder

275/K4fb 900f

275/M30FB 1200F

stal normalna FE 510

Średnica cylindra

275 mm

wysokość cylindra

700 mm

grubość ścianki cylindra (stal FE 510)

900 mm

1200 mm

10 mm

wykończenie cylindra (stal normalna fe510)

15 mm

lakierowanie proszkowe - szary antracytowy (standard)

inne wykończenie cylindra

cylinder żebrowany (stal 304 aisi); stal nierdzewna szczotkowana 1,5 mm

pas odblaskowy

tak, o wysokości 55 mm

odporność na uszkodzenie (bez deformacji)

60.000 j

380.000 j

odporność na zniszczenie

700.000 j

1.200.000 j
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600

657

W y miar y dla mo d e l i :
2 7 5 / k 4 F B 7 0 0 F, 2 7 5 / k 4 F B 9 0 0 F,
275/K4FB 1200F

275/k12fb 900f

275/M50fb 1200f
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275/k12fb 900f

275/M50fb 1200f

cylinder

stal normalna FE 510

Średnica cylindra

275 mm

wysokość cylindra

900 mm

1200 mm

grubość ścianki cylindra (stal FE 510)

25 mm

wykończenie cylindra (stal normalna fe510)

lakierowanie proszkowe - szary antracytowy (standard)

inne wykończenie cylindra

cylinder żebrowany (stal 304 aisi); stal nierdzewna szczotkowana 1,5 mm

pas odblaskowy

tak, o wysokości 55 mm

odporność na uszkodzenie (bez deformacji)

100.000 j

odporność na zniszczenie

2.000.000 j

1810
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275/M50FB 1200F

Blokada drogowa pilomat
Blokada drogowa PILOMAT jest to platforma napędzana siłownikiem hydraulicznym.
Zapora dostępna jest w dwóch różnych wytrzymałościach na uderzenie oraz różnych
długościach. Odpowiednia konfiguracja pozwala na zaspokajane oczekiwań klientów,
jednocześnie zapewniając najwyższą ochronę antyterrorystyczną.
Szeroki wybór dostępnych opcji pozwala na skonfigurowanie Blokady drogowej
PILOMAT według indywidualnych wymagań projektu.
Blokady drogowe PILOMAT zbudowane są na “niskim profilu”, ograniczając w ten
sposób głębokość komory podziemnej. Dzięki temu unika się głównych problemów
(głębokość wykopu pod kable, system odwadniający, itp.), a ponadto możliwe jest
zainstalowanie blokady nad stropem niszych kondygnacji. Blokadę można zabudować
również na drodze z pochyleniem.

cechy ogólne

Blokada drogowa PILOMAT seria 500:
wersja podstawowa, niecertyfikowana, zazwyczaj używana do ochrony obszaru firm,
hoteli, centrów konferencyjnych i podobnych. Seria 500 wymaga instalacji komory
podziemnej na głębokość 200 mm. Wysokość od gruntu wynosi 500 mm, a dostępne
długości to: 2,000 mm, 3,000 mm i 4,000 mm (większe długości dostępne są na
życzenie).
Blokada drogowa PILOMAT seria 1000:
jest to wersja blokady zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo. potwierdzone
certyfikatem (ASTM M50 - test zderzeniowy ciężarówki o masie 6800 kg przy prędkości
80 km/h), zazwyczaj używany do zapewnienia najwyższej ochrony antyterrorystycznej.
Seria 1000 wymaga instalacji komory podziemnej na głębokość około 400 mm.
Wysokość od gruntu wynosi 1000 mm, a dostępne długości to: 2,000 mm, 3,000 mm,
4,000 mm (większe długościach dostępne są na życzenie).
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P I L OMA T s. r . l .
Via Zanica 17/p, 24050 Grassobbio (BG) Italy
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