
Ease Construction

Rotationsgrind PRO

Prisvärd kvalitet med 
alla basfunktioner som 
behövs.
Ökad säkerhet.
Håller obehöriga ute. Tillträde 
regleras direkt i webbtjänst. 
Få full kontroll över vilka som 
befnner sig på området. 

Säkra passeringar. 
Behöriga passerar enkelt med 
sitt ID06-kort. Rotationsgrinden 
loggar alla in- och 
utpasseringar. 

Komplett och redo.
Levereras komplett och redo 
att börja användas. Det enda 
som behövs är att ansluta 
strömmen.
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Ease Construction

Rotationsgrind PRO

Höjd 2250 mm

Bredd 1600 mm

Djup 1300 mm

Vikt 575 kg

Komplett mobil Rotationsgrind PRO gör det möjligt för alla byggarbetsplatser 
oavsett storlek att öka säkerheten genom behörighetsstyrd inpassering. 
Rotationsgrinden är det säkraste sättet att styra flödet av personer till 
arbetsplatsen och ha kontroll över vilka som befinner sig på området. Endast 
behöriga personer kommer in genom persongrinden. Det ökar tryggheten för 
alla som är verksamma på arbetsplatsen. Rotationsgrinden loggar alla in- och 
utpasseringar.

Mobil Rotationsgrind PRO levereras som en komplett mobil enhet med 

passagesystem (controlbox och ID06-kortläsare med knappsats) samt 
uppkoppling till Ease Construction. Det enda som behövs är att ansluta 
strömmen, sen är grinden redo att börja användas för att säkra bygget.

Styr vem som får använda persongrinden och ha tillträde till byggarbetsplatsen, 
enkelt och bekvämt i webbtjänsten Ease Construction. I webbtjänsten är det 
smidigt att hålla koll på vilka som befinner sig på området och lika smidigt att när 
som helst ta fram en uppdaterad personalliggare.

Produktegenskaper

Spänning 230 V AC

Effektförbrukning 120 VA

Drifttemperatur -25 till +55

Vikt 575 kg

Skyddsklass IP 43

Fundament Stål, 12 mm tjocklek

Hela grinden förutom staketfästen är galvade och lackade. Staketfästen 
är galvade. 

Mått och vikt Bottenplåt

Bredd 1600 mm

Djup 1400 mm

Mått och vikt Rotationsgrind

Komplett med monterat passersystem och kortläsare 
(ID06)

Mobil enhet på bottenplatta

Automatisk in- och utcheckning i personalliggare

Varmgalvaniserat stål. Halv bur runt vändkors

Halv bur runt vändkors

IP 43

Komplett med monterat passersystem och kortläsare 
(ID06)

Mobil enhet på bottenplatta

Automatisk in- och utcheckning i personalliggare

LED Display

Bottenplatta av galler

Möjlighet att ansluta backup-batteri

Rostfritt stål. Hel bur runt vändkors

Elektromekanisk

IP 54

PRO Premium

För aktuell information, prisuppgifter, 
offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar

PRO eller Premium?

Två riktigt bra alternativ
att välja mellan.


