DBS Logipark Parkeerbeugel type PB-RS
Gereserveerde parkeerplaats die ook echt voor u gereserveerd is en blijft
Met de PB-RS koopt u een gebruiksvriendelijke oplossing voor uw gegarandeerde en gereserveerde
parkeerplaats. Ook uitstekend als afsluiting voor onbevoegden te gebruiken!!
We worden er allemaal mee geconfronteerd: onze parkeerplaats is ingenomen door een onbevoegde.
Niets vervelender dan dat maar, nu is er een oplossing: de DBS Parkeerbeugel PB-RS.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
op afstand te bedienen met de
meegeleverde handzender; niet uit
de auto in de regen maar gewoon
vanuit de auto te bedienen.

Voor u als gebruiker is het belangrijkste dat uw parkeerplaats er is voor u; wij hebben nog een aantal
andere verlangens die allen in uw belang zijn:
Kwaliteit
De PB-RS wordt gemaakt van roestvaststaal wat zorgdraagt voor de beste anti-corrosiebehandeling
die er is. Uiteraard heeft dit een positief effect op de levensduur.
Milieu
Door de toepassing van RVS is er geen verf noodzakelijk. Tevens is de PB-RS selfsupporting voor
haar eigen voeding. Toch weer een bijdrage aan een schoner milieu.
Reklame
De investering in de PB-RS verdient zichzelf
automatisch terug! Tussen de beugel kunt u
uw Logo of bedrijfsnaam laten aanbrengen. U
kunt er zelfs gereserveerde plaatsen voor uw
hooggeacht bezoek mee aangeven! Ook zijn
er de standaardteksten zoals “invalide”,
“directie”, “arts” en de vertrouwde kentekens
of huisnummers mogelijk.
Voeding
Een groot probleem, en zeker ook een
kostbaar item is, de voorziening van de
benodigde stroom
De PB-RS wordt standaard geleverd met een
zonnecollector die er voor zorgt dat de PB-RS
overal in de openlucht maar zelfs in een
afgesloten ruimte met verlichting zonder
problemen voedingsloos functioneert!
Veiligheid
De PB-RS voldoet uiteraard aan alle veiligheidseisen. Door de opbouw van RVS buizen met zeer
elegante rondingen is de PB-RS niet alleen esthetisch maar ook qua sterkte een paradepaardje.
Mocht er onverhoopt iemand tussen de zich sluitende beugel komen stopt deze direct en keert zijn
looprichting om.

Techniek
De opbouw
De behuizing van de PB-RS is volledig uit RVS, dus onderhoudsvrij.
In de behuizing is een zonnepaneel opgenomen dat dusdanig is geproduceerd en in de constructie
van de PB-RS opgenomen met bescherming door een dikke glasplaat dat deze met recht zeer sterk
genoemd kan worden. Indien men per abuis over de geopende PB-RS rijdt zal er geen schade
ontstaan!
De aandrijving
Een sterke 12V aandrijving met de daarbijbehorende besturing garanderen een betrouwbaar gebruik
met de benodigde veiligheid.
De stroomvoorziening
Het meest comfortabele: geen aansluitingen noodzakelijk. De PB-RS is zelfverzorgend door het
toepassen van een hightech solarsystem dat zelfs met minimaal daglicht meer dan genoeg energie
opwekt en opslaat in de accu.
De maatvoering
Hoogte in geopende toestand : 600 mm
Hoogte in gesloten toestand
: 90 mm
Breedte
: 500 mm
Diameter van de RVS buizen : 50 mm
Bediening
Standaard met een ontvanger en handzender. Mogelijkheden voor praktisch elke bediening, denk aan
centrale bediening vanuit receptie, proximitykaarten, tags.
Levering
De standaardlevering bestaat uit een doos met daarin de compleet geassembleerde PB-RS voorzien
van een aandrijfsysteem met solarsystem, een accu, de benodigde montage materialen en een
tweetal sloten.
1 slot is om de parkeerbeugel af te sluiten en 1 om in de behuizing te komen. Dit is noodzakelijk voor
de montage en om onbevoegden buiten te sluiten.
Montage
Nadat u de PB-RS uit de doos heeft gehaald opent u de behuizing door het slot te openen en de
behuizing omhoog te tillen. In de RVS bodem zijn een 4 tal gaten voorzien t.b.v. bevestiging op de
vloer. Nadat u de RVS bodem heeft gemonteerd op de vloer sluit u de accu aan naar de motor; nu
kunt u de PB-RS de zender en de eindstanden laten inleren. Dit gaat zeer eenvoudig, praktisch
volledig automatisch en nadat u dit heeft gedaan legt u de RVS afdekking weer over de bodem en
sluit u deze met behulp van het slot af.
De PB-RS is klaar voor gebruik! Montagetijd is ongeveer 1 uur. Indien u niet beschikt over een
betonnen of asfalt vloer kunt u een stukje beton storten of een complete prefab vloerplaat bij ons
bestellen. Uiteraard kunnen wij ook de montage voor u uit voeren.
Onderhoud
Een goede afwatering is noodzakelijk. De PB-RS mag niet in het water staan. Verder is er geen
specifiek onderhoud, behoudens het schoon en zandvrij houden van het geheel, noodzakelijk.
Garantie
1 jaar volledige garantie. Mechanische beschadigingen en schade aan het systeem ontstaan door
weersomstandigheden zijn uitgesloten. Een goede afwatering is noodzakelijk.
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