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I enlighet med EN 13241

PASSERKONTROLL

I enlighet med EN 13241

MOBILA LÖSNINGAR
BYGGARBETSPLATSER •
EVENEMANG •
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

Halsang dubbelriktade mobila skjutportar 6x2 m för byggplatser 

etc. Finns i aluminium- och VFZ-utförande.

FÖRDELAR

KONSTRUKTION

Halsang mobila skjutportar finns i aluminium eller i VFZ-utförande och erbjuder en robust inpas-

seringslösning. Finns i motoriserad eller manuellt utförande. Grindarna är öppningsbara i båda 

riktningar vilket innebär att du kan använda dem både för en vänster- eller högeröppning (sett 

från utifrån). Öppningsbredden är 6 m och höjden är 2 m. Den stabila och solida konstruktionen 

ger en tyst och smidig rörelse av grinden.

MOBILITET

Grindarna är monterade på ett kraftigt och armerat betongfundament, förberedda för hantering 

av gaffeltruckar. Varje betongfundament är integrerade på en kraftig stålplatta vilket ger god 

stabilitet och hållbarhet. Grindstolparna är utrustade med anslutning för byggstängsel.

Ändstolpen är även den monterat på ett stabilt betongfundament med samma möjligheter 

att hanteras med gaffeltruck. Under transport eller under förflyttning på arbetsplatsen låses 

grindbladet med en kraftig fyrkantsprofil som förhindrar att grindbladet rör sig. Portstolparna är 

utrustade med anslutning för byggstaket, både på styrstolpe och ändstolpe.

MOBIL SKJUTGRIND 
FREJA MOBIL

Motoriserad eller manuellt utförande i 
aluminium eller varmförzinkad.

ID06

FREJA MOBIL ALUMINIUM



www.halsang.com

TILLVAL

•  Installation med olika ID 06-system 

 på förfrågan

•  Andra RAL kulörer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av tekniska specifikationer på grund av produktutveckling och / eller för att uppfylla statliga krav. © Halsängs Stängsel AB  •  Sverige•2019

MOBIL SKJUTGRIND FREJA MOBIL

FUNKTIONER

•  Helsvetsad och lackerad aluminiumkonstruktion eller svetsad stålkonstruktion i VFZ

•  Grindbladsfyllnad med kvadratiska rörprofiler 25x25 mm för aluminiumgrindar

•  Grindbladsfyllnad med 3D-paneler för VFZ-grindar

•  Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskåpet (lackerat i RAL 9007)

•  Öppningsbredd 6 m

•  Höjd 2,0 m

• Båda grindtyperna finns tillgängliga i manuellt utförande.

•  TüF godkänd och i enlighet med EN 13241-1

TEKNISK BESKRIVNING

Strömförsörjning  230V 50Hz

Energiförbrukning  1000 W

Strömförbrukning  10A

Öppningssignal  signal (max. 1 sek)

Motor Elka Orbit Drive 24V, smidig start och stopp
Säkerhetsfunktioner  1 blinkande varningsljus (orange) i enlighet med 
 EN-standarden 13241 
 2 st nödstopp

Driftsmiljö  -25o till +50o C

HÖG KVALITET

Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrollösningar och vi 

förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra  

investering för kunden.

FUNKTION

Motoriserad med styrning typ Elka Orbit Drive 24V, mjukstart och mjukstopp för optimal drift. 

Helt förmonterad när den levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats 

(plug and play). 

Styrning och elektronik installerad i styrskåpet. TüF godkänd och i enlighet med EN 13241-1.

I manuellt utförande är grindarna utrustade med speciallås för skjutgrindar från Locinox eller 

förberedda för hänglås.

FREJA MOBIL VFZ

TEKNISK SUPPORT

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra 

passerkontrollprodukter.


