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Rotationsgrind RTD

Beskrivning
Rotationsgrind RTD är en elektromekanisk treställig grind för 
kontrollerad personpassage. Grindens fria bredd är 755 mm. 
Grinden är tillverkad av pulverlackerade aluminiumprofiler, 
vilket ger grinden ett mycket högt korrosionsmotstånd i tuffa 
miljöer samt gör att det eleganta utseendet håller sig intakt även 
under intensivt och långvarigt bruk.

Grinden är spärrad för trafik i båda riktningar. Efter signal öpp-
nas grinden i respektive riktning för en (1) passage. Personen 
går genom snurran, varefter grinden låses automatiskt. Passage 
tillåts från båda riktningar. Då grinden är låst lyser ett rött LED-
kryss som indikerar låst grind. Efter godkänd identitetskontroll 
lyser en grön LED-pil vilken indikerar att grinden är upplåst och 
klar för passage.

Grinden har en programmerbar så kallad kallad safe cage-
funktion som innebär att man möjliggör visuell verifiering av be-
hörighet genom att grinden spärras halvvägs och kan låsas upp 
av kontrollant efter verifiering med exempelvis kamera. Grinden 
kan anslutas till brandlarm så att den automatiskt låses upp vid 
larm och kan alltid tvångsstyras via knapplåda från reception 
eller liknande.

Grinden är utrustad med belysning som tänder/släcker auto-
matiskt via ett astronomiskt tidur. Om så skulle behövas kan 
snurran frikopplas mekaniskt. Grinden kan extrautrustats med 
skärmtak.

Fakta
Dagöppning  755 mm
Höjd x bredd x djup 2325 x 1800 x 1600 mm
Kapacitet   20 pers/min
Ytbehandling  Lack
Standardkulör  Ljusbeige metallic
Belysning   Halogen med tidur
Låsindikering  Grön LED-pil/rött LED-kryss
Skyddsklass  IP53
Arbetstemperatur  40 °C – 55 °C
Fundament  Ingår

Tillbehör
GSM-styrning
Passagesystem
Tak med överklättringsskydd

Information
Grinden levereras med ett styrskåp i rostfritt stål monterat på 
betongfundamentet. I skåpet finns ABAS X1-plint, som skapar 
ett tydligt och enkelt gränssnitt mot el och överordnade system.

Mobil rotationsgrind RTD
Rotationsgrind RTD kan även levereras som mobil enhet, varvid 
nedgjutning av betongfundament inte sker.


