
Ease Construction

Vägbom B614

Prisvärd och effektiv 
med modern och 
kompakt design.
Ökad säkerhet.
Håller obehöriga ute. Behöri-
ga passerar smidigt med sitt 
ID06-kort. Tillträde regleras 
enkelt i webbtjänst.

Effektiv öppning 
Snabb öppningstid på under 
3 sekunder för att effektivisera 
in- och utpassering. Öppna 
smidigt med app för att  
underlätta transporter.

Levereras komplett.
Levereras komplett och redo 
att börja användas.
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Ease Construction

Vägbom B614
Smidig och behörighetsstyrd inpassering med vägbom för fordonstrafik. 
Vägbommen är en modern bom med snabb öppningstid på under 3 sekunder för 
att effektivisera in- och utpassering. Trots en kompakt design har den ett stort 
inre utrymme. Det självbärande stålhuset är pulverlackerat med en särskiljande 
V-form. Den är anpassad för enkelt utbyte av andra bommar på marknaden.

Vägbommen är tillverkad av komponenter med hög kvalitet för pålitlig 
användning. Med mekanik för snygg och jämn gång. En 24V motor med 
integrerad enkoder ger säker rörelsekontroll och möjliggör reversering mot 
hinder inom lager och förordningar. Styrautomatiken är integrerad och placerad i 

övre delen av bomhuset för enkel åtkomlighet, skyddad under en plastkåpa.
Vägbommen levereras komplett med vår Controlbox och kortläsare, för säker 
och behörighetsstyrd inpassering med ID06-kort.

Med Infobrics mobila fordonsgrindar och webbtjänsten Ease Construction ökar 
säkerheten på byggarbetsplatsen. Ansvarig styr rättigheter och scheman direkt 
i webbtjänsten. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att  
smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen 
Ease CheckIn.

Produktegenskaper

Max bomlängd 5000 mm

Användningsfrekvens 100%

Öppningsbredd <3 s (80%)

Matningsspänning 220-240 V - 50/60 Hz

Temperaturomr. -30 till +55

Effektförbrukning 165 W

Utgångar 4

Ingångar 4

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

Radiomottagare Åkerström Sesam Radio system som 
standard, med fjärrkontroll

Skyddsklass IP55

Slingdetektor 2 kanaler

Säkerhet Trafikljus och fotoceller ingår som 
standard

För aktuell information, prisuppgifter, 
offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar


