
Teknisk specifikation:

Perco Rotationsgrind är en högkvalitativ, elektro- 
mekanisk rotationsgrind som passar i de flesta 
miljöer.

Utförande
Perco rotationsgrind har en rigid kontruktion i svetsat alu-
minium, vilket gör den till ett bra val även i ofördelaktiga 
miljöer och vid hög risk för vandalism. 

Särskild rostskyddsbehandling gör att grinden håller såväl 
inomhus som utomhus även i extrema temperaturer. Den 
fina och glimmerhaltiga pulverlacken isolerar också elek-
troniken samtidigt som den ger grinden ett sofistikerat 
utseende som passar i många sammanhang. Grinden kan 
användas med eller utan tak.

Grinden har inbyggd LED-belysning som visar om passage 
tillåts. Lätthanterad kontrollpanel samt nyckellås för att 
kunna friställa grinden ingår. 

Rotationsgrind Perco 

>> Dimensioner: 
     2325x1800x1600 mm
>> Passagebredd: 
     755 mm
>> Material: 
     Aluminium VFZ 
>> Vikt:
     rotationsgrind 175 kg
     tak: 50 kg 
>> Styrning: 
     Integrerat kontrollsystem
>> Eldata:
     rotationsgrind 24+/-2 V DC
     belysning 12+/- 1,2 V DC 
>> Elförbrukning: 
     rotationsgrind 30 W 
     belysning 8 W
>> Kapacitet: 
      enkelt passageläge 20 pers/min
      frikopplat läge 30 pers/min
>> Arbetstemperatur:
      rotationsgrind -40 C - +55 C
      kontrollpanel +1 C - +40 C

Den här produkten är en lagervara 
med snabb leveranstid.

Vi lämnar alltid 5 års montagegaranti.

Med inbyggd LED-belysning för ökad 
säkerhet!

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss 
för mer information.



Skandinaviska
områdesskydd

Komplettera
Perco rotationsgrind kan användas med eller utan tak. Tak  
ger ett extra skydd mot väderpåverkan och överklättring, 
och  rekommenderas speciellt när grinden står utomhus.  
Grinden kan också kompletteras med ID06-läsare eller kod-
lås för att bli en säkerhetslösning som uppfyller höga krav. 

Säkerhet
Rotationsgrinden har ett säkert ändpunktslåssystem som 
förhindrar att användare blir instängda. Den är också utrustad 
med brandlarmskontroll som friställer rotorbladen vid larm, 
och kan sammankopplas med  intrångsdetektor och siren. 

Kvalitet
Perco rotationsgrind har mycket hög kvalitet och är anpassad 
efter vårt nordiska klimat. Konstruktionen är stark och pro-
blemfri, och grinden tål otaliga öppningar.

Montage
Vändkorset monteras på betongplatta. 

Rotationsgrind Perco forts.

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se  

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Storstensvägen 12
761 53 Norrtälje

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66


