
Ease Construction
Rotasjonsport

Økt sikkerhet med 
kontrollert adgang.

Større sikkerhet. 
Ingen uvedkommende kommer 
inn. Administrer hvem som skal 
ha tilgang i Infobric Ease. 

Tilstederegistrering.
Arbeiderne leser HMS-kortet 
for å komme inn og du kan se 
hvem som er tilstede i sanntid. 

Total kontroll. 
Kontrollboksen gir enkelt 
tilgang til mannskapslister og 
rapporter i Ease.
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Ease Construction
Rotasjonsport

Med rotasjonsport har du enkelt mulighet til å holde uvedkommende unna  
byggeplassen og samtidig ivareta sikkerheten for persontrafikk. Adgangen sty-
res digitalt i Infobric Ease, slik at kun arbeiderne dine har tilgang til å ta seg inn. 
Slik får du et effektivt system for adgangskontroll. 

Rotasjonsporter kommer ferdig montert på en bunnplate, levert av en av våre 
partnere. Du velger om du vil eie eller leie. Portene er solide og tåler både varme 
somre og kalde vintre. Rotasjonsportene leveres med komplett Infobric-system, 
slik at du får alt du behøver for adgangskontroll. 

På byggeplassen er det viktig å holde uvedkommende ute, og samtidig vite hvem 
som er der. Portene leveres derfor med adgangskontroll. Der er det mulig å fast-
sette en spesifisert tid før et allerede registrert HMS-kort kan benyttes igjen. Slik 
unngås dobbeltregistrering, og du er trygg på hvem som er tilstede. 

En kontrollboks kobles til portstyringen, sammen med kortleser for inn- og 
utpasseringer. Dette gir et sikkert system for å styre adgang, samtidig som du får 
oversikt over mannskapslister.  Tilganger til portene styres enkelt i Infobric Ease, 
og ansatte bruker det lovpålagte HMS-kortet som adgangskort. 

Skjerm 3.5” Color TFT LCD display

Tilkobling Hsdpa/umts/3g på 900/2100mhz
Gprs/edge/2g på 900/1800mhz
Ethernet på 10/100 mbit/s

Dekning Full roaming i alle land, bortsett  
fra Estland

Minne 10 000 forhåndsinnmeldte brukere. 
Automatisk tilkobling er også mulig

Godkjenninger En 55022:2010, class a
En 301 489-3 v1.4.1
Weee, RoHS

Produktegenskaper
kontrollboks

Spenning inn 90 - 264 Vac

Lengde 235 mm

Bredde 151 mm

Høyde 60 mm

Vekt 850 gram

Driftstemperatur -40 — +55 °c

Kapslingsmateriale PC/ABS

Beskyttelsesklasse iP66


