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1 Introduktion 

1.1 Om detta dokument 
Dessa instruktioner är till största delen en översättning av den engelska Technical Manual 
för BL15, ParkPlus 100 och ParkPlus 101 Rev 08. Dessa instruktioner har kompletterats. 

Försäkran om överensstämmelse finns sist i dokumentet tillsammans med en översättning 
av originaltexten. 

För programmering och inkoppling hänvisas till manualen för styrlogik AS1620 samt de 
elscheman som levereras med utrustningen.  

1.2 Beteckning 
Denna manual beskriver trafikbommar av typen BL15, ParkPlus 100 och ParkPlus 101. 
Varje trafikbom är märkt med en unik skylt och har ett ID-nummer som är angivet på 
denna. ID-skylten sitter bakom serviceluckan, se avsnitt 4.1. 

 

Exempel på ID-skylt  

Model  Modelltyp (BL229) 

Mfg Date Tillverkningsdatum (08/01/18) 

Phases Antal faser (1) 

Volts Spänning (230) 

Item Enhets-id, knutet till beställningen 

Serial Bommens unika serienummer  
(18-BL229-B3320) 

1.3 Tillverkare 
Tillverkare är Automatic Systems SAS, 22 rue du 8 mai 1945, 95340 Persan, Frankrike.  

1.4 Distributör 
Distributör av Automatic Systems produkter i Sverige är Intergate AB, 
Hantverkaregatan 14, 444 32 Stenungsund. För service och reservdelar, kontakta 
Intergate AB. Telefonnummer och adress till hemsidan finns på detta dokuments 
framsida. 

1.5 Allmän beskrivning 
En beskrivning av trafikbommen finns i kapitel 2.1. 

1.6 Arbetsstationer 
Trafikbommarna har ingen definierad operatörsplats och är inte avsedda att vara 
bemannade. 
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1.7 Användningsområde 
Trafikbommarna är avsedda att förhindra/möjliggöra fordonstrafik till och från ett 
avgränsat område, se kapitel 2. 

De är inte avsedda för persontrafik så som fotgängare, cyklister, mopeder och 
motorcyklar. 

1.8 Revisionshistorik 
 

Engelsk version Svensk version Beskrivning 

MT-EN-08 1904 Korrigerat formatering. Förtydligat information om 
styrlogik AS1620. Mindre kompletteringar. 

MT-EN-08 1901 Ny mall. Lagt till information i kapitel 1.   
Avsnitt 8.2.3 Typ 3, Slingförstärkare för logik 
AS1620 tillagt.  
Kapitel 10 Tekniska data reviderat. 
Lagt till avsnitt 15.2 Översättning av EC declaration 
of conformity. 

MT-EN-07 1805 Information om styrlogik borttagen (se separat 
manual). Mindre redaktionella ändringar. 

MT-EN-06 -- Avsnitt 6.7 Justering/kontroll av balanseringen 
reviderat 

MT-EN-05 1605 Korrigering balanseringstabell. Lagt till viktig info i 
kapitel Konfigurering. Uppdaterat CE-dokument. 
Mindre justeringar. 

MT-EN-04 1511 Mindre korrigeringar. 

MT-EN-02 1411 Större uppdatering. Kapitlen omflyttade (som i 
originalmanualen).  
Ny bomarmsinfästning från 2014-06 påverkar flera 
avsnitt. Styrlogik beskrivs i eget kapitel. 

MT-EN-01 1401 Borttaget: Ingjutningsinformation. Denna finns på 
separat blad. 

MT-EN-01 1311 Första versionen 
 

1.9 Terminologi 
 

Term Beskrivning 

Swing-off Påkörningsskydd. Då bomarmen 
kommer ur läget i bomarmsfästet vid en 
påkörning. 
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Term Beskrivning 

HMI Human-Machine Interface. Användargränssnittet. Brytare och 
lysdioder på styrlogiken. 

Arm Bomarm, bomrör, hindret som förhindrar passage.  

Riktning A Riktning A avser passage från ej kontrollerat område in på 
kontrollerat område. Infartsriktning. Används för att definiera höger 
och vänster bomarmsposition. 

Riktning B Riktning B avser passage från kontrollerat område ut till kontrollerat 
område. Utfartsriktning. 

1.10 Modeller 
Det finns tre modeller: BL15 och ParkPlus 100 med rak oval bomarm. ParkPlus 101 har 
vikbar oval bomarm. 

Alla tre modeller kan konfigureras för att öppna eller inte öppna i händelse av 
strömavbrott. 

Bommarna levereras i respektive standardfärg. Andra färger (RAL) mot tillägg. RAL anges 
vid beställning. 

1.10.1 BL15 (oval arm) 

 
 

Topplock med rött/grönt piktogram 

Exempel på tillval 

Swing-off-arm 
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1.10.2 ParkPlus 100 (oval arm) 

 

1.10.3 ParkPlus 101 (oval vinklad arm) 
 

 
 

Topplock med rött/grönt piktogram 

Exempel på tillval 

Swing-off-arm 

Topplock med rött/grönt piktogram 

Exempel på tillval 

Swing-off-arm 



 2 Säkerhetsanvisningar 

Bruksanvisning BL15-PP-08-1904 Sida 7 (52) 

2 Säkerhetsanvisningar 
Denna manual har tagits fram för att underlätta användandet och förenkla vid eventuell 
service. Detta säkerställer en hög utnyttjandegrad för slutkunden. Manualen ska finnas 
tillgänglig för alla som arbetar med bommen, det vill säga installatörer, 
underhållspersonal och slutanvändare.  

• Trafikbommarna har designats för att styra och kontrollera fordonstrafik och ska inte 
användas till något annat utan att det finns risk för skada på användare och 
utrustning. 

• Den som installerar trafikbommen måste uppfylla alla tillämpliga 
säkerhetsbestämmelser vid installationen. 

• Bomarmen får inte vara närmare än 0,5 m från något intilliggande objekt. 

• Fotgängare ska inte passera 
genom trafikbommar om inte 
bommarnas rörelse är tydligt 
indikerade. Detta kan exempelvis 
ske med ljud- och/eller 
ljussignaler, golvmarkeringar eller 
tydliga anslag.  

• Två dekaler ”förbjuden 
persontrafik” levereras 
tillsammans med utrustningen; 
(enligt EUs Maskindirektiv) och ska 
sättas upp på ömse sidor av 
bommen på väl synlig plats.  

 

• Installation av magnetslingor (tillval) måste kontrolleras av kvalificerad personal, som 
kan avgöra om slingarrangemanget lämpar sig för den aktuella konfigurationen. 

 

 

Det finns risk för personskada om vanliga detekteringsslingor används, 
eftersom dessa felaktigt detektera lastbilar, cyklar eller motorcyklar och 
stänga hinder på dessa! 

 

För kompletterande information om magnetslingor, kontakta Intergate. 

• Ingrepp i utrustningen måste utföras av kvalificerade eller utbildade tekniker. Allt 
arbete som inte är auktoriserat eller som utförs av icke kvalificerad tekniker innebär 
att gällande garantier upphör att gälla. 

• Endast personal som informerats om de mekaniska och elektriska risker som de kan 
utsättas för vid felaktigt agerande, får ha åtkomst till den mekaniska enheten i 
trafikbommen. Denna personal måste säkerställa att återställa serviceluckorna efter 
varje ingrepp. 

• Montera bomarmen och eventuella tillbehör innan några elektriska tester utförs, se 
avsnitt 6.1, 6.2, 6.3 eller 6.4. 

• Res bomarmen (öppet läge) innan något arbete utförs inne i bomhuset. Detta för att 
avlasta fjäderpaketet och därmed undvika oavsiktliga rörelser i drivenheten. Se avsnitt 
11.5. 

röd

svart

vit
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• Så snart bomhusets låsmekanism är öppen ska strömmen till bommen stängas av på 
strömbrytaren, se avsnitt 11.4. 

• Manövrera aldrig trafikbommen, ens manuellt, utan ändstoppen (14.1) och (14.3), se 
avsnitt 6.5 eller 6.6. 

• Alla delar som kan vara strömförande ska hanteras med försiktighet. 

• Anslut aldrig tillbehör som inte är godkända (kontakt mellan olika metaller kan orsaka 
en batterieffekt som minskar utrustningens korrosionsmotstånd). 

• Utrustningen är konfigurerad utifrån ”minimal risk” för användare. Alla förändringar 
av inställningar måste utföras kvalificerad personal som förstår innebörden av 
förändringen. Automatic Systems eller Intergate AB tar inte på sig något ansvar för 
eventuella ändringar av dessa parametrar. 

• Bommen ska endast manövreras när användaren har den inom full uppsikt.  

• Även om det inte finns några synliga skador på utrustningen efter en påkörning, 
måste utrustningen kontrolleras av behörig tekniker. 

2.1 Driftsprincip 

 

OBS: De delar som detta kapitel refererar visas på bilderna i kapitel 4. 
 

Bommens öppning (22 eller 25) kontrolleras med hjälp av en nyckelomkopplare, 
tryckknapp, radiosändare eller ett kommando som skickas via en nätverksanslutning, en 
magnetslinga nedfräst i marken, eller ett externt manöverdon (till exempel kortläsare 
eller styrcentral). 

Bommen stängs på samma sätt, automatiskt eller med hjälp av en timer. 

Dessa kommandon kan påverkas av extern information som mottagits av bommen. Ett 
exempel: bommen stänger inte om ett fordon detekteras i passagen (information från en 
detektor) eller bommen öppnar inte om parkeringsplatsen är full (uppgifter via en annan 
enhet). En öppningsrörelse avbryts aldrig. 

Rörelsen initieras av växelmotorn (19) och överförs direkt till bomarmen av axeln (13). 

Bomarmens hastighet styrs via den variabla frekvensomvandlaren (21.5) och är justerbar 
för både öppnings- och stängningsrörelsen. Rörelserna konfigureras på plats för att ge en 
snabb acceleration och en långsam inbromsning i slutet av rörelsen. 

Vinkelgivaren (9.1) skickar signaler om armens läge till styrlogiken (21) under hela 
rörelsen. Styrlogiken ger kommandon till bommen: rörelser och hantering av tillbehör, 
information från in- och utgångar, och så vidare. Denna information kan laddas ner och 
bearbetas av ett externt system (ingår inte). 

En kompensationsfjäder (23 – beroende på konfiguration) fungerar som motvikt. Den 
hjälper motorn under öppnings- och stängningsrörelserna, beroende på vilka tillbehör och 
vilken bomarmslängd bommen har (för bommodeller med automatisk öppning vid 
spänningsbortfall). 

För bommodeller utan automatisk öppning vid spänningsbortfall ökas fjäderspänningen 
för att säkerställa att bomarmen kan öppnas även vid spänningsbortfall. 

Armen hålls i sina ytterlägen (öppen och stängd) genom att lågfrekvent 
underhållsspänning skickas till motorns frekvensomvandlare. 
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3 Dimensioner 

3.1 ParkPlus 100 och BL15  

 

 

3.2 ParkPlus 101  

  B 

 

Fr
i p

as
sa

ge
 (L

) 1327 1127 927 727 1327 

1827 1627 1427 1227 1827 

2327 2127 1927 1727 2327 

2827 2627 2427 2227 2827 

3327 3127 2927 2727 3327 

Drivdel 
A* 

839 1039 1239 1439 839 

Höjd Y 1800 2000 2200 2400 1800 

* + 46 mm med swing-off arm 
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3.3 Lösningar 

 

Väg 

Lucka för åtkomst 
av drivning 

Lösning 1 Lösning 4 
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4 Komponentplacering 

4.1 Gemensamma delar 

 

 

Pos. Beskrivning 

1 Topplock 

1.1 Lås 

2 Sidopaneler (3 per bomhus) 

3.1 Ram baksida 

1.1

2
3.1

3.2

2

4

2

1 13

9
20

19

14
24 715

12

18

9.1

21

11

8

2



 4 Komponentplacering 

Bruksanvisning BL15-PP-08-1904 Sida 12 (52) 

Pos. Beskrivning 

3.2 Ram framsida 

4 Ram mellandel 

5 Bottenplatta 

7 Stoppvinkel 

8 Motorfäste 

9 Sensorfäste 

9.1 Vinkelgivare 

11 Dörrinfästning (2 fästen, 1 gaffel, skruvar) 

12 Monteringsstift 

13 Drivaxel 

14 Nav 

15 Navfläns 

18 Axiallager Ø 30 

19 Växelmotor 

20 Broms (modell utan automatisk öppning av 
bomarmen i händelse av strömavbrott) 

21 Styrlogik AS1620 + eventuellt tilläggskort 

21.1 Strömbrytare 

21.5 Variabel frekvensstyrning 

23 Balanseringsenhet 

24 Justerbart stopp 
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4.1.1 Balanseringsenhet 

 

4.1.2 BL15 / ParkPlus 100 

 
BL15 / ParkPlus 100 delar = Gemensamma delar + 

Pos Beskrivning 

22 Bomarm, rak 

Pos Beskrivning 

23 Fjäderpaket + lager 

23.1 2 × 53 låspinne (övre) 

23.2 Övre fjäderinfästning, axel 

23.3 Lagerdistans 

23.4 M10 flatbricka (stål) 

23.9 2 × 53 låspinne (nedre) 
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4.1.3 ParkPlus 101 

 
ParkPlus 101 delar = Gemensamma delar + 

Pos Beskrivning 

25 Bomarm, vinklad 

26 Dragstångsfäste 

27 Dragstång 

28 Dragstångsaxel 
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5 Installation 
Vid mottagandet, kontrollera allt material. Om det finns transportskador, meddela 
transportören eller Intergate AB omgående. Om material saknas, kontakta Intergate AB. 

5.1 Lagring innan installation 
Om bommen inte ska installeras direkt, förvara den i ett torrt utrymme, skyddad från 
damm, värme och fukt. Lagringstemperatur - 30 till + 80 °C. 

5.2 Montering: fundament 
En trafikbom kan inte monteras på marken, utan behöver ordentlig förankring. 
Monteringsplatsen ska vara förberedd enligt separat fundamentsanvisning. Se även 
anvisningarna i kapitel 13. 
 Montera de fyra fästjärnen (2), med brickorna (5) och muttrarna (6) i plåtens (1) hål. 

Gängorna ska vara vända uppåt, så som visas i Fig. a.  

 Fäst järnen i plåten med flatbrickorna (5) och muttrarna (6). Se till att fästjärnen 
sticker ut 100 mm (Fig. b).  

 Spänn muttrarna.  

 Sätt tejp på gängorna för att förhindra att betong fastnar på dem. 

 Lägg två tomrör med diameter på minst 40 mm (3) för matarström och kablar (Fig. b). 

 Lägg två tomrör med minst 20 mm diameter (4) för magnetslinga, fotocell och kablar 
för elektromagnetiskt bomstöd (tillval). Kablarna måste ha minst 1 m fri längd utanför 
fundamentet. 

 Gjut ett betongfundament (7) där ingjutningsgodset centreras enligt separat 
anvisning. Plåten ska ligga jämns med betongytan och vara helt plan/horisontell (Fig. 
b). Se installationsplanen i kapitel 13. 

 När betongen har härdat, ta bort tejpen från gängorna och ta bort muttrarna (6) och 
flatbrickorna (5).  

 Montera bottenplattan (8) på betongfundamentet.  

 Montera klämmorna (9) på bottenplattan med flatbrickorna (5) och muttrarna (6) 
(Fig. c). 
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BL15/ParkPlus kan även monteras med M15 kemankare på ett plant fundament. 
Se installationsplanen. 

Fig. c 

9 

8 

1 

10
0 

Fig. b 4 

7 3 

Fig. a 

1 6
b 

5
 

6
 
2 

5
b 

 1. Plåt (ref. nr. 
CHA1316) 

2. Infästningsjärn 
3. Tomrör 
4. Tomrör 
5. Bricka 
6. Mutter 
7. Betongfundament 
8. Bottenplatta 
9. Konsoler (ref. nr. 

CHA1257). 
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6 Drifttagning 

6.1 Montering av rak bomarm (BL15 / ParkPlus 100) 

Pos Benämning 

 

13 Drivaxel 

22 Bomrör 

22.1 M8 × 70 rostfri skruv 
CBHC (21,5 Nm) 
(ISO 7380) 

 

 

OBS: Alla skruvar måste smörjas innan de monteras. Minsta 
åtdragningsmoment anges i figurtexten. 

 

Bomarmen måste vara öppen innan monteringsproceduren fortsätter. 
 Montera bomarmen (22) på drivaxeln (13) med de två skruvarna (22.1). 

 Justera bomarmens position i vertikal- och horisontalled, se avsnitt 6.5. 

 Justera fjäderbalanseringen, se avsnitt 6.7. 
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6.2 Montering av vikbar bomarm (ParkPlus 101) 

 

 

OBS: Alla skruvar måste smörjas innan de monteras. Minsta 
åtdragningsmoment anges i figurtexten. 

 

Bomarmen måste vara öppen, se avsnitt 11.5, innan monteringsproceduren fortsätter. 
 Montera bomarmen (25.1) på drivaxeln (13) med de två skruvarna (25.3). 

 Placera dragstångens (27) lager (27.1) på dragstångsaxeln (28), mellan de två 
brickorna (27.3). Fäst med fjäderbrickorna (27.2), se figur b. 

 Justera bomarmens position i vertikal- och horisontalled (se avsnitt 6.6). 

 Justera fjäderbalanseringen, se avsnitt 11.8. 

Pos Beskrivning 

13 Drivaxel 

25.1 Bomarm (drivdel) 

25.2 Bomarm (rörlig del) 

25.3 M8 × 75 rostfri skruv CBLH (21,5 Nm) (ISO 7380) 

26 Dragstångsfäste 

27 Dragstång 

27.1 Sfäriskt lager 

27.2 Rostfri fjäderbricka 13 × 13,1 (DIN 6799) 

27.3 2 × rostfri flatbricka M14 (DIN 125) 

28 Dragstångsaxel 
 

Figur a 

Figur b 
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Pos Beskrivning 

40 Swing-off-fäste 

41 Swing-off-klossar 

42 M8 × 115 skruv (DIN 933) + M8 flatbricka (DIN 
125) + M8 låsmutter (DIN 985) 

43 Swing-off arm 

45 Swing-off-sensor 
 

6.3 Montering av rak bomarm med påkörningsskydd (swing-off, tillval) 

 

 

1. Montera armen (43) på fästet (40). 

2. Dra åt skruven och brickorna med 
muttern (42).  

3. Sväng armen tills den går in i läge 
mellan klossarna (41). 

4. Justera bomarmens position i 
vertikal- och horisontalled, se 
avsnitt 6.5. 

5. Justera fjäderbalanseringen, se 
avsnitt 11.8. 

 

6.3.1 Blockering av påkörningsskydd (om så önskas)  
• Borra hålet A med Ø 8 mm borr. 

• För in en M8 × 115 hex-skruv eller en plastnit i hålet. 

• Fixera skruven med en M8 låsmutter.  
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6.4 Montering av vikbar bomarm med påkörningsskydd (swing-off, 
tillval) 

 

 
 

Pos Beskrivning 
 

26 Dragstångsfäste 

27 Dragstång 

27.1 Sfäriskt lager 

27.2 Rostfri fjäderbricka 13 × 13,1 (DIN 6799) 

27.3 2 × rostfri flatbricka M14 (DIN 125) 

28 Dragstångsaxel 

40 Swing-off-fäste 

41 Swing-off -klossar 

42 
M8 × 120 skruv (DIN 933) + M8 
flatbricka (DIN 125) + M8 låsmutter (DIN 
985) 

43 Vinklad swing-off-arm 

44 Distans 

45 Swing-off-sensor 
 

 Montera armen på swing-off-fästet (40) och dra åt skruven och brickorna med 
muttern (42). 

 Sväng armen tills den går in i läge mellan klossarna (41). 

 Placera dragstångsaxeln (28) i dragstångsfästet (26). Fäst med muttern och 
distansen (44). 
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 Justera bomarmens position i vertikal- och horisontalled, se avsnitt 6.6. 

 Justera fjäderbalanseringen, se avsnitt 11.8. 

6.4.1 Blockering av påkörningsskydd (om så önskas)  

• Borra hålet A med Ø 8 mm borr. 

• För in en M8 × 115 hex-skruv eller en plastnit i hålet. 

• Fixera skruven med en M8 låsmutter. 

6.5 Justering av öppet och stängt läge, rak bomarm 

 
För att justera bomarmens horisontella och vertikala läge: 
 Stäng av strömmen till bommen, se avsnitt 11.4. 

 Ta bort bromsen (gäller endast bommar med automatisk öppning), se avsnitt 6.7.  

 Skruva in eller ut den nedre ändstoppen (24.1) för att få bästa möjliga horisontella 
position, och spänn sedan låsmuttern (24.2). 

 Upprepa på det over ändstoppet (24.3) för att justera den vertikala positionen. 

 Sätt tillbaka bromsen. 

 Slå på strömbrytaren (läge ON). 

 Initiera vinkelgivaren via underhållsgränssnittet Maintenance interface, se separat 
manual:  

o Individual tests screen > Motor tests > Initialization. 
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6.6 Justering av öppet och stängt läge, vinklad bomarm  
För att justera drivarmens horisontella och vertikala läge, följ samma procedur som för 
rak bomarm, se avsnitt 6.5.  

För att justera den rörliga delen (sekundärarmen), med eller utan påkörningsskydd 
(swing-off): 

 Ta bort fjäderbrickorna (27.2) och brickan (27.3) som håller det sfäriska lagret (27.1) 
på dragstångsaxeln (28), se avsnitt 6.2 och 6.4. 

 Skruva lagret (27.1) in eller ut i dragstången (27), sätt tillbaka lagret på 
dragstångsaxeln och kontrollera läget med vattenpass. Upprepa tills bomarmen är 
horisontell. 

 Sätt tillbaka brickan och fjäderbrickan och fäst det sfäriska lagret på dragstångsaxeln 
med fjäderbrickorna. 

 Slå på strömbrytaren (ON). 

 Initiera vinkelgivaren via underhållsgränssnittet Maintenance interface, se separat 
manual:  

o Individual tests screen > Motor tests > Initialization 

 

 

OBS: Se till att lämna tillräckligt många gängor på lagret i dragstången. 

Utan swing-off Med swing-off 

Rörlig bomarm 

Drivarm 
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6.7 Justering/kontroll av balanseringen 
För att manövrera en bomarm med automatisk öppning vid spänningsbortfall måste 
fjädern lyfta bomarmen långsamt tills den är helt vertikal. För att förhindra överdrivet 
slitage får inte stoppskruven (24.3) gå i ramen med för stor kraft. Om kraften är för stor, 
justera fjäderspänningen, se avsnitt 11.8. 

För att manövrera en bomarm utan automatisk öppning vid spänningsbortfall måste 
fjäderspänningen justeras så att minsta möjliga motorkraft behövs för att öppna och 
stänga bomarmen: 
 Ta bort bromsen (tillval, 20), om sådan finns, genom att koppla loss kablarna och 

skruva ur de två skruvarna (20.1). 

 

 Res bomarmen manuellt och släpp den. Den ska förbli balanserad vid 45° och stanna i 
ändlägena. Om inte, justera fjäderspänningen, se avsnitt 11.8. 

 Montera och koppla in bromsen (endast om bommen är utrustad för att öppnas 
automatiskt vid strömavbrott). 

6.7.1 Justering av fjäderspänning 

Lossa eller spänn den gängade stången (23.7) för att minska/öka fjäderspänningen. Man 
kommer åt den gängade stången ovanifrån, med hjälp av en 16 mm 
spärrnyckelsförlängning. 

Om den gängade stången inte kan spännas/lossas tillräckligt, flytta fjädern till ett annat 
hål i navet (14): 
 Res armen till sitt vertikala läge. 

 Stäng av strömmen till bommen, se avsnitt 11.4. 

 Släpp på spänningen i fjäderpaketet (23) genom att lossa den gängade stången (23.7) 
några varv. 

 Ta bort låspinnen (23.1) och brickan (23.4) och plastbrickan (23.2) och flytta den övre 
axeln i navet (14) enligt justeringstabellen i avsnitt 11.8.  

  20.1 

 20 
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 Sätt tillbaka plastbrickan (23.2) och sätt fast axeln med brickan (23.4) och 
låspinnen (23.1). 

 

 

Pos Beskrivning 

4 Mellanbalk 

13 Drivaxel 

13:1 Låsring 

14 Nav 

15 Navfläns 

23 Fjäderpaket + lager 

23.1 2 × 53 låspinne (topp) 

23.2 Plastbricka 

23.3 Axel, övre fjäderfäste  

23.4 M10 flatbricka 

23.5 Nedre fjäderfäste 

23.6 Övre fjäderfäste 

23.7 Gängad stång för 
fjäderjustering 

23.8 Fjäderfäste på justerstång 

23.9 2 × 53 låspinne (botten) 

23.10 Axel, nedre fjäderfästet 

23.11 
M8 × 25 CBLH skruv + M8 
enkel spiralfjäder, låsbricka + 
M8 hex-skruv 

23:12 Svetsad mutter för justering 
fjäder i toppen 

23:13 Mutter för att öka 
fjäderspänningen 

23:14 Mutter för att minska 
fjäderspänningen 

24 Justerbar stopp 
 

6.8 Elektriska anslutningar 

 

VARNING:  
Risk för personskada! Allt arbete måste utföras enligt 
säkerhetsanvisningarna i kapitel 2. 

 

VARNING:  
Risk för personskada! Bomarmen måste vara monterad innan tester 
utförs! 

 

Elektriska anslutningar måste göras i enlighet med de elscheman som finns i 
bomhuset. Dessa ska fungera som referens. Instruktionerna i detta avsnitt är 
endast att ses som information. 
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VARNING:  
Res bomarmen, se avsnitt 11.5, innan några elektriska anslutningar görs! 

 

 Öppna topplocket, se avsnitt 11.2. 

 Slå av strömmen på strömbrytaren (läge OFF) ((21.1) se avsnitt 11.4). 

 Se till att det finns tillräckligt mycket kabel så att kortet kan lyftas ur bomhuset. 

 Anslut strömmatningen till anslutningsplintarna (21.3) och se till att matningen möter 
de angivna specifikationerna, se kapitel 10. 

 Kopplingsplinten (21.2) måste jordas via en kabel med area på 1 mm² (krypström: 
över 3,5 mA, men under 5 % av märkström). 

 Följande gäller för matningen: 

o En 10 A/30 mA jordfelsbrytare (per bom). 

o En 10 A/300 mA differentialströmbrytare (per fem bommar). 

 Anslut de olika styrenheterna och tillbehören enligt bifogat elschema. Dra inte 
kablarna parallellt med matarkabeln till kopplingsplintarna (21.3). 

 Slå på strömbrytaren (21.1) (läge ON). 

6.9 Första start 
 Slå på strömbrytaren (21.1) (läge ON). Bommen utför en kontrollsekvens under 

ungefär 30 sekunder innan den är färdig att användas.  

 Startsekvensen visas via lysdioderna på användargränssnittet (HMI):  

o Om fyra lysdioder är tända är programmet under uppstart, men ännu inte färdigt 
att användas. 

o När startsekvensen är klar lyser bara en diod (eller blinkar), beroende på hur 
bommen är inställd (se separat manual). I normalfallet är bommen i automatläge 
och den blå lysdioden är tänd.  

Under startsekvensen är bomarmen stilla. När sekvensen är klar går bomarmen till det 
läge som definierats i underhållsgränssnittet Maintenance interface (se separat 
manual). 

 När mjukvaran är färdig att användas, tryck på knappen Open (Öppna) eller Close 
(Stäng) på styrkortet (mellan 0,1 och 0,5 sekunder). Bomarmen kommer att långsamt 
röra sig i den valda riktningen.   

21.1 21.2  21.3 



 6 Drifttagning 

Bruksanvisning BL15-PP-08-1904 Sida 26 (52) 

 Om bomarmen rör sig i fel riktning, slå av strömmen och koppla om två faskablar 
mellan motorn och frekvensomvandlaren (byt plats på kabel 1 och 3, se figur nedan). 

 

 Anslut underhållsgränssnittet Maintenance interface, se separat manual, och 
konfigurera bommen via Installations-skärmen. 

 Kalibrera gränslägena: Maintenance interface > Individual tests > Motor tests > 
Initialization. 

 Kalibrera hastighetsinställningen: Maintenance interface > Individual tests > Motor 
tests > Speed ramp. 

1 2 3
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7 Styrlogik  
Se separat manual för styrlogik AS1620. 
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8 Tillval och tillbehör 
Trafikbommen kan utrustas med olika tillval och tillbehör.  

8.1 Magnetslingor 
Trafikbommar utrustas i regel med magnetslinga/-or för avkänning av de fordon som 
passerar. Det finns olika typer av magnetslingor. Vilken typ som läggs beror på vilket 
underlag de ska läggas i. Se separat information om magnetslingor.  

8.2 Magnetslingeförstärkare 

 
På grund av den specifika kabeldragningen för kretskorten som levereras med 
bommar från Automatic Systems får inte standardförstärkare som finns på 
marknaden användas. För särskilda inställningar eller vid fel, kontakta Intergate. 

 

Slingförstärkare till magnetslingor är antingen av typ 1, typ 2 eller typ 3 se de följande tre 
avsnitten. 

8.2.1 Typ 1  

Typ 1-detektorerna är en serie en- och tvåkanals slingförstärkare:  

 

Enkanalsförstärkare för en magnetslinga Tvåkanalsförstärkare för två magnetslingor 
 

Pos.  Beskrivning 

1 Spänning, kontrollampa. Grön när enheten är spänningssatt  

2 Potentiometer för att ställa in tiden för närvaroavkänning.  
Efter en närvaroavkänning, fördröjning efter vilken detektorn 
initierar (det vill säga, tar de uppmätta värdena som uppmätts 
av slingorna som referensvärde). 
Förvald inställning är ”oändlig” (infinity), vriden helt medurs. 
Detta förhindrar att detektorn initierar. 
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Pos.  Beskrivning 

3 Slinga A, känslighets-potentiometer (för 
tvåkanalsförstärkare). 
Inställning som kan justeras på plats, beroende 
på miljön och slingans känslighet: öka 
avkänningskänsligheten genom att vrida 
potentiometern medurs eller öka tiden för 
närvaroavkänning, se punkt 2.  

 

4 Slinga A, aktivering kontrollampa (för tvåkanalsförstärkare). 
Vid uppstart (spänning på): Blinkar rött. Antalet blinkningar indikerar antalet tiotal 
kHz på slingans oscillationsfrekvens. 
Felmeddelande, beroende på blinkfrekvens: 

• 1 blink per sekund: Slingfrekvensen för låg eller bruten slinga. Justera med 
DIP switcharna 1 och 2 eller ändra antalet varv på slingan. 

• 2 blinkningar per sekund: slingfrekvens för hög. Justera med DIP-
switcharna 1 och 2 eller ändra antalet varv på slingan. 

• 1 blink varannan sekund: kortslutning i slingan. Kontrollera kablarna. 
Normal drift: LED släckt, sedan kontinuerligt röd medan slingan har 
närvarodetektering. 

5 Potentiometer för justering av känslighet för en enkel slinga (enkanalsförstärkare) 
eller till slinga B (för tvåkanalsförstärkare). Samma funktion som beskrivits i punkt 3. 

6 Aktivering kontrollampa för en enkel slinga (enkanalsförstärkare) eller till slinga B 
(för tvåkanalsförstärkare). Samma funktion som beskrivits i punkt 4. 

7 DIP-switchar  
Förvald inställning (DIP-switch är i läge 
OFF när den pekar mot DIP:ens 
nummersida, det vill säga åt vänster när 
enheten ses framifrån). 
OBS: Förstärkaren initierar varje gång en 
ändring av DIP-switcharna görs, se punkt 
2. 
 

 

DIP-switchar 1 och 2: Inställning slingfrekvens: 

   Enkanalsförstärkare  Tvåkanalsförstärkare 

DIP1 
  

DIP2 
  

 Enkel slinga  Slinga A Slinga B 

OFF OFF  Hög  Hög Hög 

ON OFF  Medel-hög  Låg Hög 

OFF ON  Medel-låg  Hög Låg 

ON ON  Låg  Låg Låg 

DIP-switch 3: Reläkonfiguration, aktiv eller passiv.  
DIP-switch 4: Automatisk känslighetsökning. För att detektera fordon med olika 
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Pos.  Beskrivning 
höjd, till exempel lastbilar och 4 × 4, med större precision, ska DIP-switchen ställas i 
läge ON. 
OBS: Detta kan orsaka funktionsstörningar och ska endast användas i undantagsfall. 
Förvald inställning är OFF för att öka känsligheten för detektering av försök till 
passager ”på rulle” (att flera fordon kör in tätt efter varandra). 
DIP-switch 5: Relä As funktion (närvaro eller impuls) 

DIP-switch 6: Relä As impulstyp (infart eller utfart) eller relä Bs funktion 
(riktningsavkännande eller inte A B) 
DIP-switch 7: Relä Bs funktion (närvaro eller impuls) eller val av slinga (A eller B) för 
impuls. 
DIP-switch 8: Relä As impulstyp (infart eller utfart). 

DIP-switch 9: Justering av impulslängd för de två reläerna (100 ms eller 500 ms). 

DIP-switch 10: Två-slingsfunktion (oberoende eller kombinerad AB) 
 

 

OBS: På grund av den specifika kabeldragningen för kretskorten som levereras 
med bommar från Automatic Systems får standardförstärkare som finns på 
marknaden inte användas. För särskilda inställningar eller vid fel, kontakta 
Intergate. 

8.2.2 Typ 2 

8.2.2.1 Slingförstärkare (1 slinga), art nr 4E4623 eller 0/7104/179 (DP134 AS) 

 
Det finns fyra känslighets- och frekvensinställningar: 

 
Hög 

 
Medelhög 

 
Medel-låg 

 
Låg 

 

   

 

 

OBS: Tryck på ”RAZ” efter utförd ändring. Kontrollera funktionen med hjälp av 
något metallföremål på eller nära slingan. 

ON ON ON ON 

PRES: Ska alltid stå på ON. 

PULSE: Ska alltid stå på ON OFF. 

FILT: Ska alltid stå på ON OFF. 

ASB: Känslighetsökning att 
användas för höga fordon. 

SENS: Känslighetsjustering.  
Se nedan för funktionsprincip. 

FREQ: Justering av 
användningsfrekvens.  
Se nedan för funktionsprincip. 
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8.2.2.2 Slingförstärkare (2 slingor) DP234: art nr 4E4624 eller 0/7104/180 
 

 
Det finns fyra känslighets- och frekvensinställningar: 

 
Hög 

 
Medelhög 

 
Medel-låg 

 
Låg 

 

   

 

 

OBS: Tryck på ”RAZ” efter utförd ändring. Kontrollera funktionen med hjälp av 
något metallföremål på eller nära slingan. 

8.2.3 Typ 3, Slingförstärkare för logik AS1620 

Om magnetslingor ska användas tillsammans med en bom utrustad med logik AS1620 ska 
denna typ av slingförstärkare användas. 

 

 

VEK M1H-D VEK M2H-NC eller VEK M2G-NO 

Slingförstärkare av denna typ finns beskrivna i en separat manual. 

 

ON ON ON ON 

PRES: Ska alltid stå på ON. 
ASB: Känslighetsökning att 
användas för höga fordon. 
SENS 1: Känslighetsjustering 
för slinga 1. Se nedan för 
funktionsprincip. 

SENS 2: Känslighetsjustering 
för slinga 2. Se nedan för 
funktionsprincip. 
FREQ: Justering av 
användningsfrekvens.  
Se nedan för 
funktionsprincip. 
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8.3 Elektromagnetiskt bomarmstöd (LY-EMR) 

8.3.1 Montering av plattan på bomarmen  
 

 

 Pos Beskrivning Ant 

 34 Platta 1 

 35 Gummibricka Ø 15 × 4 2 

 36 M8 säkerhetsmutter (DIN 985) 2 

 37 M8 flatbricka (DIN 9021) 1 

 38 M8 × 30 skruv (DIN 7991) 1 

    

Vid montering används de två M8-muttrarna för att positionera de olika delarna. De ger 
större rörelseutrymme tack vara plattan och de två gummibrickorna. 

 

OBS: Tryck aldrig ihop brickorna med M8-muttrarna, då detta kan skada 
plattans ytbeläggning. 

8.3.2 Montering av bomarmstöd (med tillvalet ingjutningsgods) 

 

Ingjutningsgods (CHA0393): 

(8 ×) M12 flatbricka (DIN 125) 

Plåt, C-C-avstånd mellan hålen =  
110 × 110 mm 
(8 ×)  M12 muttrar (DIN 934) 

(4 ×)  M12 × 280 ingjutningsjärn 
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8.3.3 Betongfundament 

 

Kabelrör centrerat i betongfundamentet 

Plåt 110 × 110 (centrerad på 
betongfundamentet)   

Avjämnat 
betongfundament 

Betongkvalitet C25 30 XC4 XF4 

Ingjutningsjärn 
(eller M10 kemankare 
(ingår inte) 
 

Kabelrör Ø40 för signalkabel och 
matning (vid behov) 

(Låt kabelröret sticka ut 200 mm) 

Dimensioner i mm 
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9 Förebyggande underhåll 

 

VARNING: Underhåll måste utföras i enlighet med säkerhetsanvisningarna 
som finns beskrivna i kapitel 2. 

9.1 Var sjätte månad 

 

OBS: Intervallen för underhåll måste anpassas efter de rådande 
användningsförhållandena, särskilt om utrustningen används in en miljö 
där risken för oxidation är stor, till exempel nära havet. 

 

• Kontrollera att skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna (åtdragningsmoment): 
lager, växelmotor, nav, sensorer, fjäderpaket, arminfästning, bottenplatta och så 
vidare. 

• Rengör bomhuset och bomarmen med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. 

• Om bommen är placerad i starkt solljus, behandla exteriören med en lämplig 
polerprodukt. 

• Stäng av strömmen och kontrollera hur bomarmen rör sig: 

o För modeller med automatisk öppning ska armen resas helt, men utan att gå i 
ändstoppet med kraft. 

o För modeller utan automatisk öppning ska armen resas manuellt. Kraften beror på 
om modellen har broms eller inte (tillval).  

• Blås rent styrlogiken och frekvensomriktaren med tryckluft för att få bort 
dammpartiklar. 

9.2 Varje år 

 

OBS: Intervallen för underhåll måste anpassas efter de rådande 
användningsförhållandena, särskilt om utrustningen används in en miljö där 
risken för oxidation är stor, till exempel nära havet. 

 

Utför kontroller enligt ovan plus: 
• Kontrollera alla elektriska anslutningar. 

• Kontrollera att det är tätt vid bottenplattan. 

• Lagret och växelmotorn (18 och 19, avsnitt 4.1) är livstidssmorda. 

• Säkerställ att det är rent inne i bomhuset. 
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10 Tekniska data 
Nätanslutning Enfas 230 VAC + jord – 50 Hz  

Förbrukning 150 W under rörelse 
44 W i viloläge (42 W för modeller med broms) 

Motor  Trefas 240 V/180 W  

Fri passage (L) 2 till 4 meter i steg om 0,5 meter 

Öppningstid Justerbar mellan 1,2 och 3 sekunder 
(1500 fordon kan passera per timme) 

Drifttemperatur -25 till +60 °C (ner till -45 °C med värmare) 

Täthetsklass IP55 

Vikt Nettovikt (utan arm): 50 kg 
Bomarmens vikt: 1,6 till 3,2 kg 

MCBF1 2 500 000 cykler 

Ljudnivå  <70 dB(A) 

 Överensstämmer med gällande europeiska standarder 

                                                           
1 Mean Cycles Between Failures, genomsnittligt antal cykler mellan fel (med rekommenderat underhåll) 
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11 Underhåll och inställningar 

 

OBS: Res bomarmen (öppna) (se avsnitt 12.5) innan något arbete utförs i 
bomhuset. Detta för att avlasta fjäderpaketet och därmed undvika oavsiktliga 
rörelser i drivenheten. Sådana kan leda till allvarliga personskador. 

11.1 Problem och felsökning 

Symptom Möjlig orsak Lämplig åtgärd 

Bomarmen förblir 
öppen. 

Ett öppnakommando 
ligger på. 

Se till att öppnakommandot ges som en puls och 
inte en kontinuerlig signal. 

Ingången Locked open är 
på. 

Se till att inget Locked open-kommando skickas 
från användargränssnittet (se separat manual) 
eller från underhållsgränssnittet Maintenance 
interface, se separat manual. 

Slingdetektorn (tillval) 
förblir på. 

Kontrollera detektorns känslighet och återställ 
slingdetektorn till noll. Om 
känslighetsinställningen är för hög kan detta göra 
att bommen låses i öppet läge.  

Kontrollera om lysdioderna på detektorn indikerar 
detektor- eller slingfel. 

Fotocellen (tillval) 
signalerar närvaro. 

Kontrollera fotocellernas linjering. 

Se till att fotocellerna inte är smutsiga. 

Bomarmen förblir 
låst. 

Frekvensomvandlingen 
misslyckades. 

Se felmeddelande på frekvensomvandlaren. 

Logiskt fel. Se felmeddelande som visas på 
användargränssnittet (se separat manual) eller 
skärmen Status i underhållsgränssnittet 
Maintenance interface, se separat manual. 

Det tar lång tid för 
bommen att stänga 
efter det att ett 
fordon passerat. 

Tiden för stäng efter 
passage är inställd på för 
lång tid. 

Se skärmen General configuration i 
underhållsgränssnittet Maintenance interface, se 
separat manual. 

Bommen får ett 
öppnakommando igen 
under pågående 
passage. 

Ställ in en kortare pulstid för öppnakommandot.  

Bomarmen öppnar 
utan synbar 
anledning. 

Öppnaslingan (tillval) är 
för känslig. 

Justera känsligheten och/eller frekvensen på 
öppningsavkänningen. En för hög känslighet eller 
felaktig frekvens kan ge oönskade öppningar. 

Accesskontrollsystemet 
sänder oönskade 
signaler 

Kontrollera accesskontrollsystemet. 
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Symptom Möjlig orsak Lämplig åtgärd 

Bomarmen ligger fel i 
bomarmsstödet. 
(tillval). 

Bomarmen slår i 
bomarmsstödet för hårt 

Justera det nedre ändstoppet, se avsnitt 6.5 eller 
6.6. 

Bomarmen stannar 
innan det når 
bomarmsstödet. 

Bomarmen studsar i 
stängt och/eller öppet 
läge. 

De justerbara 
ändstoppen i bomhuset 
är för lösa eller för 
hårda.  

Justera ändstoppen, se avsnitt 6.5 eller 6.6. 
Initiera om bommen via skärmen Motor tests i 
underhållsgränssnittet Maintenance interface, se 
separat manual. 

Spänningen bryts när 
bommen slås på. 

Felaktig jordfelsbrytare 
används. 

Använd en jordfelsbrytare av typ som 
rekommenderas i avsnitt 6.8. 

11.2 Konfigurering av frekvensomriktaren 
Fabriksinställningarna skyddar frekvensomriktaren och växelmotorn från fel och ska inte 
ändras. 

 

OBS: Alla ändringar som utförs utan leverantörens godkännande medför att 
garantin upphör att gälla. 

 

Den frekvensomriktare som används är av typen 
Schneider ATV12, ansluten via Modbus-protokoll. 
Konfigureringen görs via Modbus.  
De enda parametrar som läggs in manuellt är 
Modbus-adressen (add = 1) och 
överföringshastigheten, Baud rate (tbr = 38400), som 
kan ändras i konfigureringsmenyn: 
Conf  FULL   COM   Add = 1 
    tbr = 38400 
Slå av strömmen (OFF) och sedan på igen (ON för att 
ändringarna ska gälla. 

11.2.1 Felmeddelanden 

Vid ett eventuellt fel kan frekvensomriktaren visa felorsaken genom koder. De vanligaste 
felen listas nedan.  

 

OBS: Efter strömavbrott försvinner felkoden och kan inte läsas igen. Notera 
därför koden innan strömmen slås av. 

 

Kod Beskrivning 

OHF Överhettning i frekvensomvandlaren 

OLF Motoröverlast 

ObF Bromsen för mycket använd 

SLF1 Fel i Modbus-kommunikationen: kontrollera att anslutningskabeln till 
styrkortet är korrekt ansluten. 
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Kod Beskrivning 

OPF1 Fasbortfall (en fas) vid frekvensomriktarens utgång.  

11.3 Öppna topplock och sidopanel 

 

OBS: Var försiktig om bommen är utrustad med LED-ljuspiktogram (tillval); 
kablarna till piktogrammet måste först lossas. 

 

 Vrid om nyckeln i låset (Fig. a) och lyft av locket. Placera locket på lämplig plats. 

 Dra i den övre delen av sidopanelen, mitt emot bomarmen, för att frigöra 
vinklarna (11) från tapparna (12), se Fig. c. 

 Lyft sidopanelen för att frigöra gaffelfästet (10) från nockarna i bottenplattan, se 
Fig. d. 

 

 

Fig. b 

Fig. c Fig. d 

Fig. a 



 11 Underhåll och inställningar 

Bruksanvisning BL15-PP-08-1904 Sida 39 (52) 

11.4 Stänga av utrustningen 
Öppna sidopanelen, se avsnitt 11.3. Ställ brytaren (21.1) nedåt för att stänga av strömmen 
till utrustningen. 

 

11.5 Resa bomarmen manuellt 
Proceduren för att resa bomarmen manuellt är olika för olika konfigurationer, se 
nedanstående tabell. 
 

Bomkonfiguration Procedur 

Automatisk öppning vid 
strömavbrott (AVR). 

Stäng av strömmen, se avsnitt 11.4.  
 Fjädern (23, avsnitt 4.1.1) öppnar bomarmen 
automatiskt. 

Utan automatisk öppning vid 
strömavbrott (SR). 

Stäng av strömmen, se avsnitt 11.4. 
Res bomarmen manuellt (använd tillräcklig kraft 
för att hantera motståndet från bromsen (tillval)). 

Manuell öppning vid strömavbrott. 
Bommen öppnar inte vid 
strömavbrott, inställd för att inte 
öppna. Ingen broms. 

Stäng av strömmen, se avsnitt 11.4. 
Res bomarmen manuellt. 

11.6 Byte av vinkelgivare 

Verktyg: 2,5 mm insexnyckel, Skruvmejsel 

 Öppna sidopanelen, se avsnitt 11.3. 

 Slå av strömmen till bommen, se avsnitt 11.4. 

 För upp bomarmen till öppet läge. 

 Koppla ur kablarna till sensorn (9.2) på styrkortet. 

O
N

O
FF

21.1
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 Ta bort de två muttrarna och skruvarna (9.1). 

 Byt vinkelgivare.  

 

OBS: Sensorns orientering – kablarna går ut neråt, mot vägbanan, se Fig. 2 
nedan. 

 

 Sätt tillbaka muttrarna och skruvarna. 

 Koppla in kablarna igen. 

 Slå på strömmen (läge ON). 

 Initiera vinkelgivaren via underhållsgränssnittet Maintenance interface, se separat 
manual:  

o Individual tests screen > Motor tests > Initialization  

 

 

 

OBS: Givaren måste monteras med bomarmen i öppet läge. 
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11.7 Byte av fjäderpaket 

Verktyg: Spärrnyckel, 16 mm spärrnyckelsförlängning 

1. Öppna sidopanelen, se avsnitt 11.3. 

2. Stäng av strömmen, se avsnitt 11.4. 

3. Res armen lite förbi 90° så att den inte faller tillbaka.  

4. Dra åt skruven (23.9) uppifrån med hjälp av spärrnyckelsförlängaren, för att släppa 
så mycket som möjligt på fjäderspänningen, tills fjäderspiralerna har kontakt med 
varandra. 

5. Ta bort bottenstiftet (23.11) och koppla loss fjäderpaketets nedre del. 

6. Ta bort toppstiftet (23.2) och ta bort fjäderpaketet. 

7. Sätt tillbaka det nya fjäderpaketet, återmontera axlarna och sätt i nya stift. 

8. Justera armens horisontella och vertikala position, se avsnitt 6.5 eller 6.6. 

9. Justera fjäderspänningen, se avsnitt 11.8. 
 

 

 

OBS: Bomarm till vänster. 
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11.8 Balanseringstabell  

 

OBS: Denna tabell är endast vägledande. Justeringarna måste anpassas enligt 
beskrivningarna nedan. 

 

11.8.1 Justeringstabell för BL15/ParkPlus 100 
 

 Bomarm UTAN automatisk öppning vid 
spänningsbortfall (SR) 

Bomarm MED automatisk öppning vid 
spänningsbortfall (AVR) 

Bomarmslängd 
(mm) 

Axelns (23.5) placering i 
navet (14) 

Mått A  
(mm ± 10) 

Axelns (23.5) placering i 
navet (14) 

Mått A 
(mm ± 10) 

2000 A 663 B 678 

2500 A 675 B 724 

3000 B 747 C 727 

3500 C 735 E 724 

4000 E 747 G 735 (Rev05) 
  

 OBS: Tabellen anger mått för bomrör utan eventuellt monterade tillbehör. 

 

11.8.2 Justeringstabell för ParkPlus101 

Höjd Y, se avsnitt 3.2. 
Bomarm UTAN automatisk öppning 
vid spänningsbortfall (SR) 

Bomarm MED automatisk öppning vid 
spänningsbortfall (AVR) 

Bomarms-
längd (mm) 

Höjd Y 
(mm) 

Axelns (23.5) 
placering i navet (14) 

Mått A  
(mm ± 10) 

Axelns (23.5) placering i 
navet (14) 

Mått A 
(mm ± 10) 

2000 1800 A 660 B 687 

2000 B 716 B 775 

2200 C 690 C 747 

2400 B 800 E 715 

2500 1800 A 660 B 710 

2000 B 750 B 805 

A: 1 varv på skruven (23.8) 
= 1,5 mm justering 
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Höjd Y, se avsnitt 3.2. 
Bomarm UTAN automatisk öppning 
vid spänningsbortfall (SR) 

Bomarm MED automatisk öppning vid 
spänningsbortfall (AVR) 

Bomarms-
längd (mm) 

Höjd Y 
(mm) 

Axelns (23.5) 
placering i navet (14) 

Mått A  
(mm ± 10) 

Axelns (23.5) placering i 
navet (14) 

Mått A 
(mm ± 10) 

2200 C 717 E 710 

2400 E 707 E 740 

3000 1800 A 670 B 740 

2000 C 693 E 709 

2200 C 736 E 721 

2400 E 716 E 763 

3500 1800 B 688 B 760 

2000 C 700 E 713 

2200 C 760 E 744 

2400 E 748 G 733 

4000 1800 B 704 B 790 

2000 C 724 E 728 

2200 E 722 E (Rev05) 735 (Rev05) 

2400 E 769 G 758 
 

 

OBS: Tabellen anger mått för bomrör utan eventuellt monterade tillbehör. 
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11.9 Byte av funktionspiktogram (LED) 

Verktyg: 2,0 mm insexnyckel, Skruvmejsel 
 

 
 Öppna topplocket, se avsnitt 11.3. 

 Stäng av strömmen till bommen (läge OFF), se avsnitt 11.4. 

 Koppla loss piktogrammets tre anslutningar (1.2) från kontakten (1.4) på styrkortet. 

 Ta bort de två fästskruvarna (1.3). 

 Byt funktionspiktogrammet och sätt tillbaka skruvarna. 

 Anslut de tre piktogramkablarna till kopplingen och anslut dem. 

1.1 

1.3 1.3 

1.2 1.2 
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11.10 Byte av växelmotor 

Verktyg: 13 mm och 17 mm rörnyckel 
13 mm fast nyckel  
2,5 mm, 5 mm, 3 mm, 6 mm insexnyckel 
Tång för låsring, klubba 

 

 

 Öppna topplocket, luckan (se avsnitt 11.2) och sidokåporna. 

 Stäng av strömmen till bommen (läge OFF), se avsnitt 11.4. 

 Ta bort bromsen (endast bommar utrustade för att öppna automatiskt vid 
strömavbrott). 

 Res bomarmen, se avsnitt 11.5. 

 Demontera bomarmen, se avsnitt 4.1.1. 

 

OBS: Notera inställningen på fjäderpaketet i navet (14) innan nästa 
steg. 

 Minska på fjäderspänningen, se avsnitt 6.7.1. 

 Lossa fjäderpaketet i det övre fästet (Fig. 2). 

 Koppla ur kablarna till växelmotorn (19) och bromsen (18) från styrlogiken. 

 Ta bort detekteringsenheten (9), det vill säga givarfästet och givaren. 

 Demontera swing-off sensorn (tillval). 

 Ta bort navet och flänsen. 

Swing-off sensor 
utgång 
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 Ta bort låsringen (13.1) och stiftet (13.2).  

 Slå ut motoraxeln med hjälp av en 
aluminiumpinne och klubba. 

 Lossa de 4 skruvarna (19.1) och ta bort 
växelmotorn. 

 Sätt in den nya växellådan med de två nedre 
skruvarna, utan att spänna skruvarna. 

 Smörj axeln. 
 

 Sätt på axeln och montera låsringen och ett nytt stift. Se till att kilen på axeln 
placeras rätt. 

 Spänn de 4 fästskruvarna till motorn. 

 Montera motorfästet och stoppvinkeln på växelmotorn. 

 Sätt tillbaka ut navet och flänsen. Hålet för swing-offsensorn måste vara vänt uppåt.  

 Montera detekteringsenheten. Se till att sensorn är korrekt orienterad, se avsnitt 
11.6. 

 Sätt fast fjäderpaketet. 

 Sätt tillbaka bomarmsfästet och bomarmen. 

 Justera bomarmen, se avsnitt 6.5 eller 6.6, och fjädern, se avsnitt 6.7. 

 Sätt tillbaka bromsen (tillval) på den nya växelmotorn. 

 Anslut kablarna på motorn och bromsen. 

 Slå på strömmen (läge ON). 

 Initiera vinkelgivaren via underhållsgränssnittet Maintenance interface, se separat 
manual:  

o Individual tests screen > Motor tests > Initialization  

11.11 Byta sida på bomarmen – höger eller vänster 

Verktyg: 17 mm rörnyckel, 2,5 mm insexnyckel 

 Öppna topplocket och dörren, se avsnitt 11.3. 

 Stäng av strömmen (läge OFF), se avsnitt 11.4. 

 Ta bort bromsen, se avsnitt 6.7. 

 Res bomarmen, se avsnitt 11.5. 

 Demontera bomarmen och bomarmsfästet, se kapitel 6. 

 

OBS: Notera inställningen på fjäderpaketet i navet (14) innan nästa steg. 

 Minska på fjäderspänningen, se avsnitt 11.8. 

 Lossa fjäderpaketet i det övre, se avsnitt 11.7: ta bort stiften i toppen och botten, 
liksom axlarna. 

 Ta bort vinkelgivaren, se avsnitt 11.6. 
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 Ta bort sidopanelerna genom att föra dem uppåt.  

 Skruva av toppvinkeln (23.6). 

 Byt plats på den gängade stången (23.7) i botten- (23.5) och toppfästena (23.6). 

 Sätt fast toppfästet (23.6). 

 Skruva loss flänsen (15) och vänd navet (14) på drivaxeln. Notera fjäderpaketets läge i 
navet. 

 Placera fjäderpaketet på andra sidan av drivaxeln.  

 Rotera vinkelgivaren 90° så att kablarna går ut neråt, mot körbanan, se avsnitt 11.6, 
Fig. 2. 

 Byt riktning på upptagningsplåten på ramen (26, avsnitt 6.2) (ParkPlus 101). 

 Reversera motorns rotationsriktning genom att byta plats på kablarna 1 och 3 på 
frekvensomvandlaren (se avsnitt 6.9). 

 Sätt fast fjäderpaketet på den gängade stången (23.8) och navet (14) i motsvarande 
hål på andra sidan. 

 Slå på strömmen (läge ON) 

 Initiera vinkelgivaren via Maintenance interface (se separat manual):  

o Individual tests screen > Motor tests > Initialization. 

 Sätt tillbaka bomarmen, se kapitel 6.  

 
Fig. 3 

Arm till vänster 

Utgångsriktning kabel 

Arm till höger 

Fig. 2 

Fig. 1 Arm till vänster Arm till höger 
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12 Förlängt stopp/Lagring 
Om trafikbommen inte ska användas under en längre tid rekommenderas följande:  
• Förvara bomhuset i ett torrt utrymme, skyddat från värme och fukt. 

• Håll bommen spänningssatt. Motorn håller då en viss temperatur i huset. Detta 
minskar risken för problem med kondens vid låga temperaturer, det förhindrar att 
oljan i växellådan fryser, vilket annars kan leda till att bommens inte fungerar som den 
ska när det tas I drift igen.  

Om trafikbommen ska tas ur drift ska dess delar återvinnas enligt gällande regler för 
metall, elektronik och så vidare. 
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13 Installationsplan (IMP1359)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingjutningsgods, se separat anvisning 

Fri längd 

Bomarmsstöd 
(tillval) 

Lägg ett kabelrör för kablarna till ev. fotoceller och 
bomarmsstöd som behöver matning 

 

1 och 2 

Plant betong-
fundament 

Plant fundament 

Se separat skiss 

Konsoler 

4 

3 

Centrum-till-centrum = fri längd + 140 mm 

Lösning 1 
(Arm till vänster) 

Lösning 4 
(Arm till höger) 

23
6 

23
6 

385 

385 
Passageriktning 

Passageriktning 

10
66

 

92
5 
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14 Elscheman 
Specifika elscheman medföljer bommen vid leverans. 
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15 Försäkran om överensstämmelse 

15.1 Original 
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15.2 Översättning av EC declaration of conformity 
Undertecknad, 

Automatic Systems S A S, 22 rue du 8 mai 1945, 95340 Persan, Frankrike  

intygar härmed att följande utrustning:  

Elektrisk trafikbom BL15, ParkPlus 100, ParkPlus 101 och TollPlus 160 

är i överensstämmelse med följande direktiv, standarder och andra regler: 
• Maskindirektivet 2006/42/EU 

• Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 

• Direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU 

• RoHS-direktivet 2011/65/EU 

• Standard EN-12100-1 (2003): Maskinsäkerhet - Grundläggande terminologi, metodik 

• Standard EN-12100-2 (2003): Maskinsäkerhet - Tekniska principer 

• Standard EN-60204-1 (2009): Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning. Allmänna 
fordringar 

• Standard EN-69100-6-3 (2007): Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Generella 
fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer 

• Standard EN-6100-6-2 (2005): Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Generella 
fordringar - Immunitet hos utrustning i industrimiljö 

 

Tillverkad i Persan 

Datum: 2017-04-20 

Namn: Cyrille BROUNE 

Funktion: Teknisk direktör
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