
FAAC řady J
DOPRAVNÍ SLOUPY



řady 
Sloupy J

Sortiment sloupů FAAC.
Nekonečná řešení, nadstandardní provedení.

Inovativní řešení, které plní 

všechny potřeby instalací.

FAAC hydraulická technologie, 

přes 50 let celosvětové dominance.

Komponenty vysoké kvality 

pro zajištění vysokého výkonu.

„Design pro montáž“ - výrobky určené 

pro jednodušší instalaci a údržbu.

Síla skupiny FAAC, celosvětová síť 

k podpoře Vašich projektů.
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Řada J200 pro soukromé areály
(HA) automatický  
Slouží ke kontrole přístupu vozidel na soukromý pozemek.

(SA) poloautomatický  
Slouží ke kontrole přístupu do míst, která jsou občasně zpřístupněna pro odklonění dopravy, nemusí být připojen k síti.

(F) pevný 
Slouží ke kompletaci instalace s dalšími výsuvnými sloupy pro kontrolu a řízení přístupu.

Řada J355 M30-P1 s certif. obvodovou ochranou
(HA) automatický 
Slouží k vymezení, ochraně a kontrole přístupu vozidel do bezpečnostních oblastí 
(ambasády, vojenské prostory, atd.) a obecně do míst se zvláštními bezpečnostními 
požadavky.

(F) pevný  
Slouží k trvalé ochraně bezpečnostních oblastí (instalace pevných sloupů nebo v jejich 
kombinaci s dalším výsuvnými sloupy).

Řada J355 M30-P1 
(HA) automatický 
Slouží k vymezení, ochraně a kontrole přístupu vozidel do bezpečnostních oblastí 
(ambasády, vojenské prostory, atd.) a obecně do míst se zvláštními bezpečnostními 
požadavky.

(F) pevný  
Slouží k trvalé ochraně bezpečnostních oblastí (instalace pevných sloupů nebo v jejich 
(F) pevný  
Slouží k trvalé ochraně bezpečnostních oblastí (instalace pevných sloupů nebo v jejich 
(F) pevný  

kombinaci s dalším výsuvnými sloupy).

Řada J355 M50 s certifikovanou obvodovou ochranou

(HA) automatický 
Slouží k vymezení, ochraně a kontrole přístupu vozidel do bezpečnostních oblastí 
(ambasády, vojenské prostory, atd.) a obecně do míst se zvláštními bezpečnostními 
požadavky proti teroristickým útokům.

(F) pevný 
Slouží k trvalé ochraně bezpečnostních oblastí (umožňuje kompletní soulad s výsuvnými 
sloupy, ideální pro smíšené instalace).

Řada J275 pro komerční a průmyslové areály nebo městské oblasti
(HA) automatický  
Slouží ke kontrole přístupu vozidel do komerčních a průmyslových areálů nebo do městských oblastí.

(SA) poloautomatický 
Slouží ke kontrole přístupu vozidel do městských center a oblastí, které se obtížně 
připojují k elektrické energii nebo jsou jen občas používány pro odklonění dopravy.

(F) pevný 
Slouží ke kompletaci instalace s dalšími výsuvnými sloupy pro řízení přístupu.

Řada J355 M50 
(HA) automatický 
Slouží k vymezení, ochraně a kontrole přístupu vozidel do bezpečnostních oblastí 
(ambasády, vojenské prostory, atd.) a obecně do míst se zvláštními bezpečnostními 
požadavky proti teroristickým útokům.

(F) pevný 
Slouží k trvalé ochraně bezpečnostních oblastí (umožňuje kompletní soulad s výsuvnými 
(F) pevný 
Slouží k trvalé ochraně bezpečnostních oblastí (umožňuje kompletní soulad s výsuvnými 
(F) pevný 

sloupy, ideální pro smíšené instalace).



1.  J200 HA AUTOMATICKÝ VÝSUVNÝ DOPRAVNÍ SLOUP
  Automatický výsuvný dopravní sloup FAAC J200 HA je vhodný 

zejména ke kontrole přístupu vozidel na soukromé pozemky 
při zachování estetického vzhledu daného prostoru.

Sloupy řady J200
pro soukromé areály
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2.  J200 SA POLOAUTOMATICKÝ DOPRAVNÍ SLOUP
 Tento sloup je řešením pro kontrolovaný průjezd a parkování vozidel bez nutnosti 

elektrické energie (což je vhodné zvláště v historických centrech měst a areálech 
s obtížným připojením do sítě). Sloup se ovládá pomocí uvolňovacího klíče a je vybaven 
plynovým pohonem, který umožní jeho vysunutí.

3.  J200 F PEVNÝ DOPRAVNÍ SLOUP
 Pevný dopravní sloup FAAC J200 F nevyžaduje invazivní instalační práce ani elektrické 
 rozvody. Proto je ideální pro permanentní instalace k vymezení pěších zón nebo pro 
 smíšené instalace s automatickými či poloautomatickými výsuvnými sloupy.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J200 HA H600              J200 HA H600 INOX       

       Typ sloupu              hydraulický pohon              hydraulický pohon       

       Výška sloupu              600 mm              600 mm       

       Průměr sloupu              200 mm              200 mm       

       Materiál sloupu       
       ocel S235JRG2 EN 10277

(síla 6 mm)       
       AISI 316 hladký povrch

(síla 6 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava a 

polyesterová prášková barva RAL 
7021 - metalická tmavě šedá       

       hladký povrch       

       Čas vyjetí sloupu              ~5 s *                     ~5 s *              

       Čas zajetí sloupu              ~7 s *                     ~7 s *              

       Nouzové zajetí sloupu       ano (volitelné) ano (volitelné)

       Čas nouzového zajetí sloupu              ~7 s *                     ~7 s *              

       Detekce překážek při vyjíždění sloupu       ano (volitelné) ano (volitelné)

       Uvolňovací zařízení              ano              ano       

       Napájení              220-240V ~ 50/60Hz              220-240V ~ 50/60Hz       

       Příkon              230 W *                     230 W *              

       Třída krytí hydraulické pumpy              IP67              IP67       

       Frekvence použití       použití v soukromém sektoru použití v soukromém sektoru

       Celková hmotnost              90 kg              90 kg       

       Provozní teplota              -15 °C až +55 °C              -15 °C až +55 °C       

       Provozní teplota s vyhříváním              -25 °C až +55 °C              -25 °C až +55 °C       

       Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)              400 × 500 × 800 mm              400 × 500 × 800 mm       

       Rozměry výkopu (d × š × v)              700 × 700 × 1100 mm              700 × 700 × 1100 mm       

*Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.

 J200 HA automatický 
výsuvný dopravní sloup
1. Jednoduchý na přepravu, skladování a instalaci 

díky své omezené hmotnosti.
2. Snadná pokládka podzemní jámy s nenáročnými výkopovými pracemi.
3. Zeštíhlený produkt, který může být doplněn požadovaným 

instalačním příslušenstvím.
4. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba).
5. Integrovaný hydraulický agregát.
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         J200 HA je vybaven:    
•         sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 6 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem
• samonosná konstrukce připravená pro zabetonování (nevyžaduje jámu)                 

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J200 HA 600 600 mm barvená ocel  116500 

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

         J200 HA INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli o síle 6 mm, hladký povrch
• hydraulický zámek ve vyjeté poloze (pro případ výpadku napájení) se speciálním uvolňovacím klíčem
• samonosná konstrukce připravená pro zabetonování (nevyžaduje jámu)                  

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J200 HA 600 INOX 600 mm hladký povrch AISI 316L nerezová ocel  116505 

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

 Vyhřívání sloupu J200 HA
(rozšíření provozní teploty až do -25 °C)

 116501 

 Uvolňovací sada s tlakovým 
spínačem pro sloup J200 HA 

 116502 

 Akustická signalizace 
pro sloup J200 HA

116503

 Sada LED osvětlení 
pro sloup J200 HA

116504

Model Objednací číslo

Řídící jednotka JE275 (je schopna 
obsluhovat až tři sloupy J200 HA)

116300

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J200 SA H600              J200 SA H600 INOX       

       Typ sloupu       plynový pohon plynový pohon

       Výška sloupu              600 mm              600 mm       

       Průměr sloupu              200 mm              200 mm       

       Materiál sloupu       
       ocel S235JRG2 EN 10277

(síla 6 mm)       
       AISI 316 hladký povrch

(síla 6 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava 

a polyesterová prášková barva RAL 
7021 - metalická tmavě šedá       

       hladký povrch       

       Uvolňovací zařízení       klíč (součástí dodávky) klíč (součástí dodávky)

       Výška reflexního pásku              25 mm              25 mm       

       Standardní barva reflexního pásku              oranžová              oranžová       

       Celková hmotnost              82 kg              82 kg       

       Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)              400 × 500 × 800 mm              400 × 500 × 800 mm       

       Rozměry výkopu (d × š × v)              700 × 700 × 1100 mm              700 × 700 × 1100 mm       

J200 SA poloautomatický 
dopravní sloup
1. Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž.
2. Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče.
3. Jednoduchý na přepravu, skladování a instalaci díky své 

omezené hmotnosti.
4. Drží zamčený ve vyjeté poloze (ochrana před náhodným 

uvolněním).
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         J200 SA je vybaven:    
•         sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 6 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• samonosná konstrukce připravená pro zabetonování (nevyžaduje jámu)
• uvolňovací klíč                 

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J200 SA 600 600 mm barvená ocel  116508

         J200 SA INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli o síle 6 mm, hladký povrch
• samonosná konstrukce připravená pro zabetonování (nevyžaduje jámu)
• uvolňovací klíč         

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J200 SA 600 INOX 600 mm hladký povrch AISI 316L nerezová ocel  116509

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo
Uvolňovací klíč 390084

 Sada LED osvětlení pro sloup J200 SA* 116504

* Napájení 24 Vdc a kabel (2× 1,5 mm) pro LED osvětlení není součástí dodávky.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J200 F H600              J200 F H600 INOX       

       Výška sloupu              600 mm              600 mm       

       Průměr sloupu              200 mm              200 mm       

       Materiál sloupu       
       ocel S235JRG2 EN 10277

(síla 6 mm)       
       AISI 316 hladký povrch

(síla 6 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava
a polyesterová prášková barva 

RAL 7021 - metalická tmavě šedá       
       hladký povrch       

       Výška reflexního pásku              25 mm              25 mm       

       Standardní barva reflexního pásku              oranžová              oranžová       

       Celková hmotnost              35 kg              35 kg       

       Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)              400 × 500 × 200 mm              400 × 500 × 200 mm       

       Rozměry výkopu (d × š × v)              700 × 700 × 200 mm              700 × 700 × 200 mm       

J200 F  pevný
dopravní sloup
1. Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž.
2. Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi.
3. Garantuje estetickou sladěnost smíšené instalace pevného sloupu 

s ostatními výsuvnými sloupy.
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         J200 F je vybaven:    
•         sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 6 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021                  

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J200 F 600 600 mm barvená ocel  116506 

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

         J200 F INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli o síle 6 mm, hladký povrch          

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J200 F 600 INOX 600 mm hladký povrch AISI 316L nerezová ocel  116507

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

Sada LED osvětlení 
pro sloup J200 F*

116504

* Napájení 24 Vdc a kabel (2× 1,5 mm) pro LED osvětlení není součástí dodávky.



Sloupy řady J275 
pro komerční a průmyslové 
areály nebo městské oblasti
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1. J275 HA V2 AUTOMATICKÝ VÝSUVNÝ DOPRAVNÍ SLOUP

 Automatický výsuvný dopravní sloup J275 HA V2 je vhodný do areálů, 

 kde lze očekávat vysokou frekvenci použití (např. do komerčních 

 a průmyslových areálů nebo městských oblastí). 

2. J275 SA POLOAUTOMATICKÝ VÝSUVNÝ DOPRAVNÍ SLOUP

 Poloautomatický výsuvný dopravní sloup J275 SA je vhodný zejména 

 do městských center a oblastí, do kterých lze jen obtížně přivést 

 elektrické napětí. Díky plynovému pohonu je vysouvání a zasouvání sloupu  

 plně mechanické a nevyžaduje žádné přívodní napájení.

3. J275 F PEVNÝ DOPRAVNÍ SLOUP

 Pevný dopravní sloup J275 F nevyžaduje invazivní instalační práce 

 ani elektrické rozvody. Je proto vhodný pro stálé instalace sloužící 

 k vymezení pěších zón nebo pro smíšené instalace společně s výsuvnými 

 sloupy.



Model Objednací číslo

Řídící jednotka JE275
(je schopna obsluhovat
až tři sloupy J275 HA)

116300

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J275 HA V2 H600              J275 HA V2 H800              J275 HA V2 H600 INOX              J275 HA V2 H800 INOX       

       Typ sloupu              hydraulický pohon       

       Výška sloupu              600 mm              800 mm              600 mm              800 mm       

       Průměr sloupu              275 mm              275 mm              275 mm              275 mm       

       Materiál sloupu              ocel S235JR EN 10219 (síla 7 mm)              AISI 316 hladký povrch (síla 6 mm)       

       Povrchová úprava       
kataforézní povrchová úprava 

a polyesterová prášková barva RAL 
7021 - metalická tmavě šedá              

       hladký povrch       

       Čas vyjetí sloupu              ~5 s *                     ~7 s *                     ~5 s *                     ~7 s *              

       Čas zajetí sloupu              ~3,5 s *                     ~4,5 s *                     ~3,5 s *                     ~4,5 s *              

       Nouzové zajetí sloupu       ano

       Čas nouzového zajetí 
sloupu       

       ~1,2 s *                     ~1,5 s *                     ~1,2 s *                     ~1,5 s *              

       Detekce překážek při 
vyjíždění sloupu       

ano

       Uvolňovací zařízení       ano

       Napájení              220-240V ~ 50/60Hz       

       Příkon              575 W *                     575 W *                     575 W *                     575 W *              

       Třída krytí hydraulické 
pumpy       

       IP67              IP67              IP67              IP67       

       Frekvence použití       intenzivní použití v dopravě

       Odolnost proti nárazu              38000 J              38000 J              67000 J              67000 J       

       Odolonost proti zničení              128000 J              128000 J              207000 J              207000 J       

       Hmotnost jámy              55 kg              65 kg              55 kg              65 kg       

       Hmotnost sloupu              112 kg              130 kg              112 kg              130 kg       

       Provozní teplota              -15 °C až +55 °C       

       Provozní teplota 
s vyhříváním       

       -25 °C až +55 °C       

       Vnitřní rozměry jámy
(d × š × v)       

       560 × 560 × 950 mm              560 × 560 × 1220 mm              560 × 560 × 950 mm              560 × 560 × 1220 mm       

       Rozměry výkopu
(d × š × v)       

       1000 × 1000 × 1250 mm              1000 × 1000 × 1540 mm              1000 × 1000 × 1250 mm              1000 × 1000 × 1540 mm       

       Pomalé zajíždění       ano ano ano ano

       * Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.       

 J275 HA V2 automatický 
výsuvný dopravní sloup
1. Garantuje vysokou frekvenci použití.
2. “Víceúčelový” produkt, který je dodáván se základním příslušenstvím.
3. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba).
4. Integrovaný hydraulický agregát.
5. Lze jím nahradit první generaci těchto sloupů.
6. Funkce “jemného zastavení” zaručuje plynulé zastavení 
 na koncovém spínači.
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         J275 HA V2 je vybaven:    
• sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 7 mm        )
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED
• na pohyb upozorňuje bzučák
• nouzové zasunutí sloupu v případě výpadku napájení (lze zrušit)
• uvolňovací klíč pro ruční nouzové spouštění                 

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J275 HA V2 600 600 mm

barvená ocel
 116006 

J275 HA V2 800 800 mm  116007

MODELY V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

J275 HA V2 INOX je vybaven:
• sloup z nerezové oceli o síle 6 mm, hladký povrch
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED
• na pohyb upozorňuje bzučák
• nouzové zasunutí sloupu v případě výpadku napájení (lze zrušit)
• uvolňovací klíč pro ruční nouzové spouštění            

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J275 HA V2 600 INOX 600 mm hladký povrch AISI 316L 

nerezová ocel
 116036

J275 HA V2 800 INOX 800 mm  116037

MODELY V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

 Jáma JP 275/600 pro sloup H600 včetně rámečku*  1161001 

 Prodloužení jámy JP 275/800 pro sloup H800*  1161011

* Oba díly (1161001 a 1161011) jsou potřeba pro verzi 800 mm.

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

 Vyhřívání jámy JH275
(rozšíření provozní teploty až do -25 °C)

 116200 

 Kryt jámy JC275  116201 



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J275 SA H600              J275 SA H600 INOX       

       Typ sloupu       plynový pohon plynový pohon

       Výška sloupu              600 mm              600 mm       

       Průměr sloupu              275 mm              275 mm       

       Materiál sloupu       
       ocel S235JR EN 10219

(síla 7 mm)       
       AISI 316 hladký povrch

(síla 6 mm)       

       Povrchová úprava       
kataforézní povrchová úprava 
a polyesterová prášková barva 

RAL 7021 - metalická tmavě šedá
hladký povrch

       Uvolňovací zařízení       klíč (součástí dodávky) klíč (součástí dodávky)

       Odolnost proti nárazu              38000 J              67000 J       

       Odolonost proti zničení              128000 J              207000 J       

       Hmotnost jámy              55 kg              55 kg       

       Hmotnost sloupu              70 kg              70 kg       

       Vnitřní rozměry jámy (d × š × v)              560 × 560 × 950 mm              560 × 560 × 950 mm       

       Rozměry výkopu (d × š × v)              1000 × 1000 × 1250 mm              1000 × 1000 × 1250 mm       

J275 SA  poloautomatický 
výsuvný dopravní sloup
1. Nevyžaduje přívodní napájení ani kabeláž.
2. Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče.
3. Zajištěn proti náhodnému vyjetí.
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Model Objednací číslo

 Jáma JP 275/600
pro sloup H600 včetně rámečku

1161001

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

         J275 SA je vybaven:    
• sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 7 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
• mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem      

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J275 SA 600 600 mm barvená ocel  116050 

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

 Odblokovací klíč 390084

 Kryt jámy JC275  116201 

         J275 SA INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli o síle 6 mm, hladký povrch
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
• mechanický zámek ve vyjeté pozici se speciálním uvolňovacím klíčem         

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J275 SA 600 INOX 600 mm hladký povrch AISI 316L nerezová ocel  116060

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

* Napájení 24 Vdc a kabel (2x 1,5 mm) pro LED osvětlení není součástí dodávky.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J275 F H600              J275 F H800              J275 F H600 INOX              J275 F H800 INOX       

       Výška sloupu              600 mm              800 mm              600 mm              800 mm       

       Průměr sloupu              275 mm              275 mm              275 mm              275 mm       

       Materiál sloupu              ocel S235JR EN 10219 (síla 4 mm)              AISI 316 hladký povrch (síla 3 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava 

a polyesterová prášková barva RAL 7021 
- metalická tmavě šedá       

       hladký povrch       

       Výška reflexního 
pásku       

       55 mm              55 mm              55 mm              55 mm       

       Standardní barva 
reflexního pásku       

       oranžová              oranžová              oranžová              oranžová       

       Odolonost proti zničení              35000 J              35000 J              59000 J              59000 J       

       Celková hmotnost              34 kg              38 kg              34 kg              38 kg       

       Vnitřní rozměry jámy 
(d × š × v)       

       450 × 450 × 55 mm              450 × 450 × 55 mm              450 × 450 × 55 mm              450 × 450 × 55 mm       

       Rozměry výkopu
(d × š × v)       

       750 × 750 × 150 mm              750 × 750 × 150 mm              750 × 750 × 150 mm              750 × 750 × 150 mm       

J275 F pevný
dopravní sloup
1. Nevyžaduje přívodní napájení ani kabeláž.
2. Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi.
3. Garantuje estetickou sladěnost ve smíšených instalacích 

s ostatními výsuvnými sloupy.
4. Možnost odstranění sloupu k dočasnému zpřístupnění 

pěší zóny vozidlům.

J2
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         J275 F je vybaven:    
•         sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 4 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*                  

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J275 F 600 600 mm

barvená ocel
 116020 

J275 F 800 800 mm  116021 

         J275 F INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli o síle 3 mm, hladký povrch
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*                  

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J275 F 600 INOX 600 mm hladký povrch AISI 316L 

nerezová ocel
 116040 

J275 F 800 INOX 800 mm  116041 

MODELY V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

* Napájení 24 Vdc a kabel (2x 1,5 mm) pro LED osvětlení není součástí dodávky.

MODELY V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

 Kryt jámy JC275  116201

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

  Upevňovací rámeček JP275 pro pevný sloup 116120



 J35
5

 J355 certifikovaný sloup 
pro použití v bezpečnostních 
oblastech  

 J3
55

Řada těchto sloupů je určena především do míst s vysokým stupněm 
bezpečnosti a případně hrozícím terorismem. Ideální pro ochranu citlivých 
oblastí, regulaci dopravy a přístupu do strategických míst.





TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model       
       J355 HA 
M30-P1       

       J355 HA 
M30-P1 INOX       

       J355 HA 
M30-P1 EFO       

       J355 HA 
M30-P1 EFO INOX       

       Typ sloupu              hydraulický pohon       

       Výška sloupu              1000 mm       

       Průměr sloupu              355 mm       

       Materiál sloupu              ocel S355JR EN 10210 (síla 16 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava 
a polyesterová prášková barva 

RAL 7021 - metalická tmavě šedá       
AISI 316L hladký povrch

       Čas vyjetí sloupu              ~6 s*              

       Rychlé vyjetí sloupu       ne ne        ano (EFO)              ano (EFO)       

       Čas nouzového vyjetí 
sloupu       

       -              -              ~1,5 s              ~1,5 s       

       Čas zajetí sloupu              ~2 s*              

       Uvolňovací zařízení       volitelné

       Napájení              220-240V ~ 50/60Hz       

       Příkon              2,8 kW*              

       Třída krytí hydraulické 
pumpy       

       IP67       

       Frekvence použití       bezpečnostní aplikace

       Maximální tlačná síla              5000 N       

       Odolnost proti nárazu              150000 J       

       Odolonost proti zničení              656000 J       

       Hmotnost jámy              180 kg       

       Hmotnost sloupu              550 kg       

       Provozní teplota              -15 °C až +55 °C       

       Provozní teplota 
s vyhříváním       

       -40 °Caž +55 °C       

       Vnitřní rozměry jámy 
(d × š × v)       

       590 × 670 × 1665 mm       

       Rozměry výkopu 
(d × š × v)       

       3200 × 1600 × 1800 mm       

       Třída zatížení (EN 124)              C25 (25 t)       

       * Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.       

 J355 HA M30-P1
certifikovaný sloup pro použití 
v bezpečnostních oblastech
1. Testován podle amerických norem ASTM F 2656-07.
2. Odolnost proti nárazu třídy M30.
3. Schopen zastavit 6800 kg vážící nákladní automobil jedoucí 

rychlostí 50 km/hod s maximálním průnikem 1 m.
4. V případě výpadku proudu sloup zůstává vysunut.
5. Dostupný v EFO verzi, která zajistí velmi rychlé vyjetí sloupu.
6. Integrovaný hydraulický agregát.
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Model Objednací číslo

Řídící jednotka JE275
(je schopna spravovat maximálně 
jeden sloup J355 HA)

116300

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 HA M30-P1

1000 mm barvená ocel
116301

J355 HA M30-P1 EFO 116302         
J355 HA M30-P1 je vybaven:    
• sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 16 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED
• hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
• nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)      

MODELY V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 HA M30-P1 INOX

1000 mm hladký povrch AISI 316L 
nerezová ocel

116331
J355 HA M30-P1 EFO INOX 116332         

J355 HA M30-P1 INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli o síle 16 mm, kataforézní povrchová úprava

a “objímka” z nerezové oceli s hladkým povrchem
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED
• hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
• nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)                  

MODELY V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

Vyhřívání jámy J355
(rozšíření provozní teploty
až do -40 °C)

 116202

Sada nouzového odblokování 
pro sloup J355 HA

 116102

Jáma pro sloup J355 HA  116110

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J355 F M30-P1              J355 F M30-P1 INOX       

       Výška sloupu              1000 mm              1000 mm       

       Průměr sloupu              355 mm              355 mm       

       Materiál sloupu              ocel S355JR EN 10210 (síla 16 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava 
a polyesterová prášková barva 

RAL 7021 - metalická tmavě šedá       
       AISI 316L hladký povrch       

       Výška reflexního pásku              55 mm              55 mm       

       Standardní barva reflexního pásku       bílá bílá

       Odolonost proti zničení              656000 J              656000 J       

       Celková hmotnost              652 kg              652 kg       

       Rozměry výkopu (d × š × v)              4000 × 2300 × 350mm              4000 × 2300 × 350mm        J3
55

 F
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30
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 J355 F M30-P1 certifikovaný
sloup pro použití v bezpeč-
nostních oblastech

1. Testován podle amerických norem ASTM F 2656-07.
2. Schopen zastavit 6800 kg vážící nákladní automobil 

jedoucí rychlostí  50 km/hod.
3. Nepotřebuje hluboký výkop.
4. Garantuje estetickou sladěnost smíšené instalace 

pevného sloupu s ostatními výsuvnými sloupy.



         J355 F M30-P1 je vybaven:    
•         sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 16 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
• nepotřebuje hluboký výkop                  

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 F M30-P1 1000 mm barvená ocel 116321

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

         J355 F M30-P1 INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli o síle 16 mm, kataforézní povrchová úprava

a “objímka” z nerezové oceli s hladkým povrchem
• horní část sloupu a střed jsou osvětleny blikajícími LED*
• nepotřebuje hluboký výkop          

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 F M30-P1 INOX 1000 mm hladký povrch AISI 316L nerezová ocel  116341

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

Horní víko pro sloup J355 63000948

* Napájení 24 Vdc a kabel (2× 1,5 mm) pro LED osvětlení není součástí dodávky.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       * Údaje uvedené k 230 V~ / 50 Hz.       

       Model       
       J355 HA 

M50       
       J355 HA 

M50 INOX       
       J355 HA 
M50 EFO       

       J355 HA
M50 EFO INOX       

       Typ sloupu              hydraulický pohon       

       Výška sloupu              1200 mm       

       Průměr sloupu              355 mm       

       Materiál sloupu              ocel S355JR EN 10210 (síla 30 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava 
a polyesterová prášková barva 

RAL 7021 - metalická tmavě šedá       
       AISI 316 hladký povrch       

       Čas vyjetí sloupu              ~6 s *              

       Rychlé vyjetí sloupu       ne ne        ano (EFO)              ano (EFO)       

       Čas nouzového vyjetí              -              -              ~2 s              ~2 s       

       Čas zajetí sloupu              ~3 s *              

       Uvolňovací zařízení       volitelné

       Napájení              220-240V ~ 50/60Hz       

       Příkon              3,9 KW *                     3,3 KW *                     3,9 KW *                     3,9 KW *              

       Třída krytí hydr. pumpy              IP67       

       Frekvence použití       bezpečnostní aplikace

       Maximální tlačná síla              9000 N       

       Odolnost proti nárazu              -       

       Odolonost proti zničení              1 852 000 J       

       Hmotnost jámy              235 kg       

       Hmotnost sloupu              850 kg       

       Provozní teplota              -15 °C až +55 °C       

       Provozní teplota 
s vyhříváním       

       -40 °C až +55 °C       

       Vnitřní rozměry jámy 
(d × š × v)       

       570 × 770 × 1730 mm       

       Rozměry výkopu 
(d × š × v)       

       3100 × 1600 × 1850 mm       

       Třída zatížení (EN 124)              C25 (25 t)              C25 (25 t)              C25 (25 t)              C25 (25 t)       

J355 HA M50 automatický sloup 
pro použití v bezpečnostních 
oblastech
1. Testován podle norem PAS 68:2013 a IWA 14-1:2013.
2. Odolnost proti nárazu třídy N3 - samostatně stojící.
3. Schopen zastavit nákladní automobil o hmotnosti 7500 kg 

jedoucí rychlostí  80 km/hod. 
4. V případě výpadku proudu sloup zůstává vysunut.
5. Dostupný v EFO verzi, která zajistí velmi rychlé vyjetí sloupu.
6. Integrovaný hydraulický agregát.
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Model Objednací číslo

Řídící jednotka JE275
(je schopna spravovat maximálně 
jeden sloup J355 HA)

116300

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 HA M50 

1200 mm barvená ocel
 116351

J355 HA M50 EFO  116352

         J355 HA M50 je vybaven:    
• sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 30 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021 
• horní část sloupu je osvětlena blikajícími LED
• hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
• nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)     

MODELY V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 HA M50 INOX

1200 mm hladký povrch AISI 316L 
nerezová ocel

 116381
J355 HA M50 EFO INOX  116382

         J355 HA M50 INOX je vybaven:    
•         sloup z nerezové oceli  o síle 30 mm, kataforézní povrchová úprava 

a “objímka” z nerezové oceli s hladkým povrchem 
• horní část sloupu je osvětlena blikajícími LED
• hydraulický zámek ve vyjeté pozici (pro případ výpadku napájení)
• nouzový obvod pro rychlé vyjetí sloupu (pouze EFO verze)         

MODELY V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

Vyhřívání jámy J355 
(rozšíření provozní teploty 
až do -40 °C)

 116202

Jáma pro sloup J355 HA  116130

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A ROZMĚRY

       Model              J355 F M50              J355 F M50 INOX       

       Výška sloupu              1200 mm              1200 mm       

       Průměr sloupu              355 mm              355 mm       

       Materiál sloupu              ocel S355JR EN 10210 (síla 16 mm)       

       Povrchová úprava       
       kataforézní povrchová úprava 
a polyesterová prášková barva 

RAL 7021 - metalická tmavě šedá       
       AISI 316L hladký povrch        

       Výška reflexního pásku              55 mm              55 mm       

       Standardní barva reflexního pásku       bílá bílá

       Odolonost proti zničení              1 680 000 J              1 680 000 J       

       Celková hmotnost              680 kg              680 kg       

       Rozměry výkopu (d × š × v)              4000 × 2300 × 350 mm              4000 × 2300 × 350 mm       

1. Testován podle amerických norem ASTM F 2656-07.
2. Schopen zastavit nákladní automobil o hmotnosti 7500 kg

jedoucí rychlostí  80 km/hod.
3. Nepotřebuje hluboký výkop.
4. Garantuje estetickou sladěnost smíšené instalace 

pevného sloupu s ostatními výsuvnými sloupy.

 J355 F M50 pevný sloup 
pro použití v bezpečnostních 
oblastech
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INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model Objednací číslo

Horní víko pro sloup J355 63000948

         J355 F M50 je vybaven:    
•         sloup s kataforézní povrchovou úpravou a barvou (z oceli o síle 16 mm)
• prášková barva metalická tmavě šedá RAL 7021
• horní část sloupu je osvětlena blikajícími LED*
• modulární nosná konstrukce          

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 F M50 1200 mm barvená ocel 116371

MODEL V PROVEDENÍ BARVENÁ OCEL

         J355 F M50 INOX je vybaven:    
• sloup z nerezové oceli         o síle 16 mm, kataforézní povrchová úprava a “objímka” z nerezové oceli 

s hladkým povrchem
• horní část sloupu je osvětlena blikajícími LED*
• modulární nosná konstrukce         

Model Výška sloupu Materiál Objednací číslo
J355 F M50 INOX 1200 mm hladký povrch AISI 316L nerezová ocel  116391

MODEL V PROVEDENÍ NEREZOVÁ OCEL

* Napájení 24 Vdc a kabel (2× 1,5 mm) pro LED osvětlení není součástí dodávky.



Řada J200

Průměr    200  mm
Výška sloupu            600  mm
Materiál        BARVENÁ OCEL, NEREZ S HLADKÝM POVRCHEM
Verze          AUTOMATICKÁ (HA), POLOAUTOMATICKÁ (SA), 

PEVNÁ (F)

Řada J355 M30

Průměr    355 mm
Výška sloupu 1000 mm
Materiál BARVENÁ OCEL, NEREZ S HLADKÝM POVRCHEM
Verze AUTOMATICKÁ (HA), AUTOMATICKÁ S FUNKCÍ EFO - 

VELMI RYCHLÉ VYJETÍ SLOUPU (HA EFO), PEVNÁ (F)
AUTOMATICKÁ (HA), AUTOMATICKÁ S FUNKCÍ EFO - 



Řada J275

Průměr 275 mm
Výška sloupu 600 mm - 800 mm
Materiál BARVENÁ OCEL, NEREZ S HLADKÝM POVRCHEM
Verze AUTOMATICKÁ (HA), POLOAUTOMATICKÁ (SA), PEVNÁ (F)AUTOMATICKÁ (HA), POLOAUTOMATICKÁ (SA), PEVNÁ (F)

Řada J355 M50

Průměr    355 mm
Výška sloupu 1200 mm
Materiál BARVENÁ OCEL, NEREZ S HLADKÝM POVRCHEM
Verze AUTOMATICKÁ (HA), AUTOMATICKÁ S FUNKCÍ EFO - 

VELMI RYCHLÉ VYJETÍ SLOUPU (HA EFO), PEVNÁ (F)



POBOČKA KANCELÁŘ A SKLAD

LIBEREC

ADAVSYS s.r.o. 
Žitavská 583/60
460 01  Liberec 11
 
+420 602 225 511
sklad@faaccz.cz 
faaccz.cz

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o. 
Podlesná 4 
841 03  Bratislava - Lamač 
 
+421 944 747 642 
info@faacsk.sk 
faacsk.sk

PRAHA

ADAVSYS s.r.o. 
Jamská 355/16 
198 00  Praha 9 - Kyje
 
+420 602 225 511
info@faaccz.cz 
faaccz.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI (ČR)
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BRATISLAVA

FAACSK s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava - Petržalka 
 
+421 944 747 642
info@faacsk.sk 
faacsk.sk

SÍDLO SPOLEČNOSTI (SR)


