
iGate sätter nya standarder när det gäller design, funktionalitet 
och säkerhet. Konstruktionen och användningen av högkvalita-
tivt aluminium garanterar pålitlighet och hållbarhet.

Heras iGate visar att skönhet också kan vara funktionell. De  
elegant avrundade formerna hos grindram och balk kombin-
eras med en grindfyllning bestående av perforerade paneler 
- möjliga att anpassa med egen logo och ljussättning för ett 
storslaget helhetsintryck.

Den fribärande konstruktioner möjliggör en fri bredd på upp till 
hela 9000 mm.

Passagekontroll / Skjutgrind

Experts in perimeter protection

• Med iGate erbjuds ni möjlighet att skapa  
er egen designade grind där företagslogo 
och anpassad ljussättning tar säkerheten  
till nya höjder.

• Heras iGate gör säkerheten attraktiv.
• Fri öppning mellan 3000 - 9000 mm.

iGate
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Innovativ design

Tekniska specifikationer

Standardutföranden
• Fribärande konstruktion med patenterat hängsystem
• Grindhöjd 1500, 2000 och 2500 mm
• Grindbredd 3000 - 9000 mm (enkelgrind)
• Grind och perforerade paneler i aluminium
• Finns i valfri RAL-färg
• Integrerad LED-signalering och belysning
• Excellent-versionen för skräddarsydd design  

iGate kan även levereras i dubbelgrindsutförande och med 
extra tillval anpassas efter förutsättningar och utsatta krav. 
Vi hjälper er gärna med vägledning för bästa slutresultat!

Perforerade paneler LED signalering iGate konfigurator

Fri bredd Höjd

1500 mm 1800 mm 2000 mm 2500 mm

3000 mm • • • •
4000 mm • • • •
5000 mm • • • •
6000 mm • • • •
7000 mm • • • •
8000 mm • • •
9000 mm • • •

Premium Excellent

Öppningshastighet 0,5 m/s 0,5 m/s

Styrning Hålldon/död mans grepp Impulsstyrning

Impulsdon Nyckel- alternativt tryckknappsöppning Kortläsare, kodlås, radioöppning, nyckel, GSM

LED Vitt ljus framtill RGB framtill (val av 1500 färger) vitt ljus baktill

Design 5 st valbara designer Skräddarsydd design

Blixtljus Ingår ej Ingår

Grindlägesindikering Ingår Ingår

Versioner
iGate levereras i två versioner, Premium och Excellent.

Tillval
• Impulsstyrning; handsändare, tryckknapp- 

nyckelmanöverlåda, kodlås, GSM m.m.
• Säkerhetsslinga för fordon
• Öppnaslinga för fordon
• Trafik- och blixtljus för signalering
• Magnetlås
• Fotocell
• Årsur 
• Avfärds- / ankomstsbelysning
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