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a brand

Vores mest alsidige bilspærre BAX har flere manuelle låsemuligheder og mulighed 
for elektrisk styring. Bilspærren begrænser og regulerer trafikken i fx boligområder og 
ved gang- og cykelstier.
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a brand

Bilspærren kan leveres med både manuel og elektrisk åbning. Låsealternativerne giver mulighed for flere autorisations-
niveauer for at åbne bilspærren. Redningstjenester, ejendomsforvaltere og beboere tildeles tilladelser efter hver persons 
behov.
BAX kan åbnes 90 grader til højre eller venstre, med mulighed for at opsætte og låse bilspærren i åben position.

Mulighed for manuel låsning
Bilspærren bestilles med en til tre låsemuligheder, med eller uden „Hold Nøgle“ funktion *.
Assa, - Trekant eller Brandvæsen låse kan kombineres efter ønske.

Elektrisk styresystem
Den elektriske åbning kan betjenes med flere forskellige styresystemer, såsom fjernbetjening, kodelås, trykknap med 
mere. BAX er forberedt til brug med Public Access (mobiltelefonadgang).

*) „Hold Nøgle“-funktion: Nøglen kan kun tages ud af låsen, når bilspærren er låst/lukket. Sikker funktion til de miljøer, hvor 
du vil sikre, at autolåsen altid holdes lukket.

MATERIALE & UDFØRSEL
Stål. Varmgalvaniseret, alternativt
varmgalvaniseret og pulverlakeret.

MÅL
Længde Manuel: 1500 mm, 2000 
mm, 2500 mm, 3000 mm.
Længde Elektrisk styret: 1500 mm, 
2000 mm.
Højde 1000 mm
Stolpe Ø102 mm.
Grindblad / Rörbåge Ø60 mm.

FARVE
Se farveoplysninger for produkt på
www.smekabcitylife.dk

FASTGØRELSE
Støbning af fundament,
præfabrikeret betonfundament.

LÅSEVALG
Manuelt 3-lås system med eller 
uden „Hold Nøgle“ funktion *, som 
kan kombineres efter ønske.
Lås: Assa, Trekant eller Brandvæsen
låse.

Elektrisk styresystem og flere
kontrolmuligheder, såsom åbning 
med fjernbetjening, mobiltelefon,
kodelås, kortlås.

Spær/lås bilspærren i åben position:
Mulighed for at låse i åben position 
med stoplapper.
Låsning med nøgle i åben position 
kan bestilles som ekstraudstyr.

TILBEHØR:
Monteringssæt til vægmontering.

RELATEREDE PRODUKTER:
Public Access

DESIGN: Smekab
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