INFOBRIC

VIKGRIND PREMIUM

Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil grind för fordonstrafik
Med Infobrics mobila fordonsgrindar och webbtjänsten
Infobric Ease kan du enkelt styra fordonstrafiken på din
byggarbetsplats och få ordning och reda på transporter
och godsmottagning. Säkerheten ökar genom att grindarna öppnas med ID06-kort, ingen obehörig kan ta sig in.
Infobric Vikgrind Premium är utvecklad för nordiskt klimat
och designad för högintensiv användning i byggmiljö.

Öppnings- och stängningshastigheten på 13 sekunder ökar
effektiviteten vid höga trafikflöden och med tillval kan du
öka hastigheten ytterligare.
Vi erbjuder färdigmonterade mobila grindar som
levereras komplett med styrbox och kortläsare för ID06 2.0.
Grindarna är motoriserade och monterade på en plåt för
enkel transport. Det enda du behöver tänka på är att ansluta
strömmen! Grinden är såklart förberedd med SIM-kort med
GPRS-uppkoppling till Infobric Ease.

VIKGRIND PREMIUM

Behörighetsstyrd
öppning med ID06-kort
eller med fjärrkontroll

Snabba och säkra flöden för
fordonstrafiken

Styr behörigheter
och scheman på
distans via webbtjänsten

CE-märkt och
validerad av
RISE

Enkel inkoppling
med 3-fas 400V
Levereras på mobil plåt med
lyftanordning för stroppar

Flera tillbehör att
komplettera med:
GSM-enhet, olika radiosändare, fordonsdetektor
m. m.

Snabb leverans

Enkel uppföljning och kontroll
över vilka företag/leverantörer
som befunnit sig på arbetsplatsen

Gångjärn
Gångjärn i vikningen är anpassade för tyngre
grindar tack vare sin starka svetsbara stålvinge.
Den är utrustad med smörjnippel för enkelt
underhåll. Gångjärnet är inbrottssäkert tack vare
tätning i slutet av stiftet och innehåller ett integrerat
mässingslager för enkelt underhåll.

Grindblad
Grindbladen tillverkas i stål med hög hållfasthet
vilket ger en starkare konstruktion, men även gör
grinden mer lätthanterlig om utbyte krävs vid en
eventuell påkörningsskada.

Tillbehör
Se vår tillbehörs- och reservdelslista på
infobric.se/kundservice/installation

TEKNISK SPECIFIKATION VIKGRIND PREMIUM
Höjd

2 000 mm

Bredd

5 000 mm

Öppningsbredd

4 620 mm (finns även med andra öppningsmått)

Vikt

1 700 kg

Strömförsörjning

400V 10A

Elektrisk enhet

FAAC EP 104-2

Fundament

Bottenplatta av stål

Öppningshastighet

13 sek

Kortläsare

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

Radiomottagare

Åkerström Sesam Radio system som
standard, med fjärrkontroll.

Säkerhet

Nödstopp och klämskydd för ökad säkerhet.

Fler fordonsgrindar från Infobric:

Skjutgrind

Skjutgrind Argos

Slaggrind Premium

Slaggrind Pro

KONTAKT
Har du några frågor eller vill beställa vikgrind? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Det går även att hyra Infobrics fordonsgrindar hos våra partners, se mer på infobric.se/partners
Växel: 036 – 34 03 02
E-mail: kontakt@infobric.se

Vi är en ackrediterad leverantör av läsare och
applikationer för informationshantering av ID06-standarden.
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