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I enlighet med EN 13241

Professionell motoriserad slaggrind för industriella och mobila lös-

ningar. Anpassad för högfrekventa in- utpasseringar.

PASSERKONTROLL

FÖRDELAR

KONSTRUKTION

Halsang mobila slaggrindar är tillverkade i VFZ, svetsad stålkonstruktion.

Öppningsbredden är 5 m och höjden är 2 m+3 rader taggtråd. 

GRINDBLAD 

Grindbladsfyllningen består av svetsade vertikala fyrkantsprofiler (25x25 mm) med ett maximalt 

avstånd på 100 mm. Slaggrindarna är förberedda för tre rader taggtråd som standard. 

Varje grindblad är utrustad med en klämlist. Grindramen är tillverkad i profiler 80x60x2 mm.

GRINDSTOLPE

Grindstolparna (160x160x5 mm) är utrustade med fotplattor. De smorda kullagergångjärnen 

säkerställer en hållbar och säker drift.  

MOBILITET

Grindarna är monterade på en kraftig stålplåt –  6x2 m för en stabil installation. Svetsad profil 

mellan portstolparna för elektriska kablar till fotocellerna och motorerna.
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MOBILA LÖSNINGAR

Motoriserad version i varmförzinkat 
utförande.
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SLAGGRIND • FRIGG MOBIL VFZ

FUNKTION

Frigg mobil slaggrind är motoriserad med Halsang MJÖLNER samt styrning Halsang H102, 

frekvensmodulator med mjukstart och mjukstopp för optimal drift. Helt förmonterad när den lev-

ereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats. När den är stängd låses grinden 

med ett magnetlås. 1 st 4-kanals fjärrkontroll levereras som standard.

Styrskåpet, i lackerat stål, (RAL 9007) är monterat på höger grindstolpe som  

standard (sett från utifrån). 

HELT FÖRMONTERAD

De motoriserade slaggrindarna är helt förmonterade när de levereras, vilket möjliggör en enkel 

och snabb installation på plats (plug and play). För manuellt utförande är grindarna förberedda 

för hänglås. och levereras med marksprint på varje grindblad.

ERFARENHET

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

förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

HÖG KVALITET

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

ering för kunden.
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FUNKTIONER

•  Helt svetsad VFZ stålkonstruktion 

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

•  Öppningsbredd 5 m

•  Höjd 2,0 m + 3 rader taggtråd

•  TüF godkänd och i enlighet med EN 13241-1

TEKNISK BESKRIVNING

Strömförsörjning  230V AC, 50 Hz

Strömförbrukning 10-16A

Driftsmiljö  -25o till +50o C

Säkerhetsfunktioner  1 blinkande varningsljus (orange) i enlighet med 
 EN-standarden 13241
 2 st klämlister
 2 st nödstopp

TEKNISK SUPPORT

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra passerkontrollprodukter.

TILLVAL

• Installation med olika  

 ID 06-system på förfrågan

•  Andra RAL kulörer

•  Halsang Monitoring System

•  Fordonsdetektor för markslingor

•  Belysning av grindöppning


