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Sklopná bariéra k závorám 

Mřížová bariéra se zvýšenou ochranou GUE01/GUE02 

Mřížová bariéra se zvýšenou ochranou GUE01/GUE02 
slouží jako dodatečná ochrana pod a nad uzavřeným 
břevnem závory. Je k dispozici ve dvou verzích: GUE01 
má výšku 1,3 m a GUE02 má výšku 1,8 m. Mříž je 
volitelná pro břevna závor typu 
MHTM™MicroDrive.Access pro-H. 

Prvky mřížky jsou z plastu a hliníku.  Systém lze velmi 
snadno instalovat na místě bez použití nářadí. Výměna 
jednotlivých prvků je snadná pomocí dodávaného 
nástroje. 

Mřížka má stabilní vedení a pohybuje se téměř 
nehlučně. 

Při otevření závory se mřížka sklopí a je rovnoběžná se 
skříní závory. Tím, že je mechanismus skládací je pro 
vozidla k dispozici celá šířka vozovky. 

Při vývoji byla věnována velká pozornost zabránění 
poranění vlivem stlačení nebo pořezání těla. Vlivem 
struktury tvarované do S a pružnosti mřížových prvků 
se možnost poranění snižuje na minimum v libovolné 
poloze břevna. Spodní rameno je opatřeno dodatečnou 
ochranou ve formě profilované lišty. 

Pro závory s mřížovou bariérou je zapotřebí instalovat 
podporu břevna nebo sklopnou podporu. Se sklopnou 
podporou je možno instalovat břevna s GUE01 v délce 
do 4,8 m, s GUE02 v délce do 4,5 m. S podpěrným 
sloupkem je maximální možná délka břevna s GUE01 
5,0 m a s GUE02 4,8 m. 

Mřížová bariéra je chráněna jako užitkový a ozdobný 
design.  
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Technická data GUE01 GUE02 

Podporované závory Magnetic.Access Magnetic.Access Pro-H 

Vzdálenost od země (Při montáži břevna na úrovni vozovky) 175 mm* 

Výška k horní hraně mřížky (měřeno od spodní hrany bariéry) 1,3 m 1,8 m 

Vzdálenost mřížových elementů  113 mm 

Maximální rozchod s kyvadlovou podporou 4,8 m 4,5 m 

Maximální rozchod s podpěrným sloupkem 5,0 m 4,8 m 

Statická únosnost 150 kg/m 

Přesah v oblasti vozovky v otevřeném stavu 82 mm 

 

* Během instalace snímače musí být zajištěno, aby byla dodržena minimální vzdálenost 275 mm mezi vozovkou a ochrannou 
hranou. Toho je dosaženo tím, že montáž senzoru bude ve výšce min. 100 mm nad podstavcem nebo dopravním ostrůvkem. 

 


