Slag- & vikgrindsautomatik
Tillträdeskontroll / Drivenheter / Grindmotorer
Robust och driftsäker grindautomatik som levereras i flera
utföranden för att passa de flesta typer av grindar i slag- och
vikgrindsutförande.
Alla komponenter, till exempel länkarmar och kuggstänger, är
anpassade för att uppnå en mjuk start och inbromsning samt
låsning i stängt läge.
Heras grindautomatik har tillverkats och utvecklats för det
nordiska klimatet och kan anpassas med valfria funktioner och
styrningar. Vi hjälper gärna till med vägledning för bästa
slutresultat.

Experts in perimeter protection

• Grindautomatik anpassad för det
nordiska klimatet. Anpassningsbar
efter förutsättningar och önskemål,
för slaggrindar och vikgrindar.

Motorspel - slaggrind

Motorspel - vikgrind

Motorspel - vikgrindar

Typ

MT

MK2

MK2

Grindtyp

Slaggrind

Slaggrind

Vikgrind

Grindbredd enkel

1000 - 3500 mm

1000 - 6000 mm

2000 - 4000 mm

Grindbredd dubbel

2000 - 7000 mm

2000 - 12 000 mm

4000 - 8000 mm

Matningsspänning

400 V 10 A

400 V 10 A

230 V 10 A

Motortyp

3-fas

3-fas

1-fas

Strömförbrukning

0,25 kW

0,37 kW

0,25 kW

Öppningstid

7- 16 s

7-30 s

7 - 24 s

Användning

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Kontinuerlig

Övrigt

Grindmotorernas växel är självhämmande och fylld med ett syntetiskt smörjmedel som
klarar temperaturer ned till - 45
ºC. Länkarmar levereras anpassade efter grindbladen och för maximal hävarmskraft.

Exempel på tilläggsfunktioner
• Kodlåsöppning
• Kortläsaröppning
• GSM-öppning via mobil, med eller utan registrering
• Öppning/stängning via slingor i mark
• Säkerhetsslinga
• Fjärrmanövrering med handsändare
• Tidsstyrning med års- eller veckour
• Trafikljus, enkelt eller dubbelt
• Porttelefon med svarsapparat
• Registreringssystem för byggmarknad m.m.
• Anpassade tryckknappslådor
• Magnetlås för ökad säkerhet
• Automatisk öppning med beröringsfria brickor
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