BAX
Vår mest mångsidiga bilspärr BAX har flera manuella låsalternativ och möjlighet till
elstyrning. Bilspärren begränsar och reglerar trafik i exempelvis bostadsområden och
vid gång- och cykelbanor.
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BAX
Bilspärren kan levereras med både manuell och elektrisk öppning. Låsalternativen ger möjlighet till flera behörighetsnivåer för att öppna spärren. Räddningstjänst, fastighetsskötare och boende tilldelas behörighet efter vars och ens behov.
Bilspärren är öppningsbar i 90 grader åt höger eller vänster, med möjlighet till att ställa upp och spärra bilspärren i öppet
läge.
Manuellt låsalternativ
Bilspärren beställs med ett till tre stycken låsalternativ, med eller utan ”Hålla Nyckel”-funktion*.
Assa,- Trekant- eller Brandkårslås kan kombineras enligt önskemål.
Elektriskt styrsystem
Den elektriska öppningen kan manövreras med flera olika styrsystem, till exempel fjärrkontroll, kodlås, tryckknapp med
mera. BAX är förberedd för användning med Phoniro Public Access (tillträde via mobiltelefon).
*) ”Hålla Nyckel”-funktion: Nyckeln kan endast tas ur låset då bilspärren är låst/stängd. Trygg funktion för de miljöer där
du vill säkerställa att bilspärren alltid hålls stängd.

MATERIAL & UTFÖRANDE
Stål. Varmförzinkat alternativt
varmförzinkat och pulverlackerat.
MÅTT
Längd Manuell: 1500 mm, 2000 mm,
2500 mm, 3000 mm.
Längd Elstyrd: 1500 mm, 2000 mm.
Höjd 1000 mm
Stolpe Ø102 mm.
Grindblad/Rörbåge Ø60 mm.
FÄRG
Se färginformation för produkt på
www.smekabcitylife.se

BAX med manuellt låsalternativ

1000

1000

FASTSÄTTNING
Ingjutningsfundament,
prefab betongfundament.
1500 / 2000 / 2500 / 3000

1500 / 2000 / 2500 / 3000

LÅSALTERNATIV:
Manuellt 3-låssystem med eller utan
”Hålla Nyckel”-funktion*, som kan
kombineras efter eget önskemål.
Lås: Assa-, Trekant- eller Brandkårslås.

1000

Elektriskt styrsystem med flera
manöveralternativ exvis öppning
med fjärrkontroll, mobiltelefon,
kodlås, kortlås.

BAX med elektriskt styrsystem

Spärra/Låsa bilspärr i öppet läge:
Möjlighet att spärra i öppet läge
med stoppklackar.
Låsning med nyckel i öppet läge
kan beställas som tillval.

1000

1500 / 2000

TILLBEHÖR:
Monteringssats för väggmontage.

1500 / 2000

BAX bilspärr

RELATERADE PRODUKTER:
Phoniro Public Access
DESIGN: Smekab
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