Ease Construction

Gånggrind med styrning

Smidig persongrind för
situationer som kräver
en större öppning.
Ökad säkerhet.

Flexibel och tålig.

Levereras komplett.

passerar enkelt med sitt ID06-

nordiska klimatet för säkra

färdigmonterad. Det är bara att

Håller obehöriga ute. Behöriga
kort. Tillträde regleras direkt i
webbtjänst.

En dörrstängare som tål det
byggen. Mobil och enkel att
flytta efter behov.

Levereras komplett och
ansluta strömmen.

Gånggrind med styrning
Smidig persongrind för behörighetsstyrd inpassering på byggarbetsplatsen.
Gånggrinden är ett bra komplement till rotationsgrinden vid situationer där
det krävs en större öppning för större föremål som exempelvis skottkärra eller
verktygsvagn.
Med en gånggrind förbättras säkerheten på arbetsplatsen genom att endast
behörig personal får tillträde. Via webbtjänsten Ease Construction styrs vem

som har tillträde att passera genom grinden och under vilka tider. Grinden är
utrustad med Controlbox och två kortläsare som öppnas med ID06-kort och
en dörrstängare som tål det nordiska klimatet. Grinden kommer komplett och
färdigmonterad på plåt och är enkel att flytta efter behov. Det är bara att ansluta
strömmen, sen är grinden redo att säkra bygget.
Grinden finns med en öppningsbredd på 120 cm och 150 cm.

Produktegenskaper Gånggrind med styrning 120 cm

Produktegenskaper Gånggrind med styrning 150 cm

Höjd

2415 mm

Höjd

2415 mm

Totalbredd

1500 mm

Totalbredd

1800 mm

Öppningsbredd

1200 mm

Öppningsbredd

1500 mm

Dörrblad

1200 mm x 1995 mm

Dörrblad

1500 mm x 1995 mm

Bottenplåt

1000 mm x 2000 mm

Bottenplåt

1000 mm x 2500 mm

Vikt

335 kg

Vikt

350 kg

Teknisk beskrivning
Kortläsare

Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för
LOA2 med knappsats för PIN-kod

Spänning

230 V AC
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Gånggrind 150 cm
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