
Ease Construction
Kjøreport

Få kontroll på 
all transport på 
byggeplassen. 
Enkel logistikk. 
Ingen behov for egen dedikert 
person for kontroll av transport. 

Ferdig montert. 
Få ferdig monterte motoriserte 
kjøreporter fra våre partnere. 

Enkel i bruk. 
Åpne port med mobil, HMS-
kort, eller fjernkontroll.  
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Ease Construction
Kjøreport

Sørg for en rask og ryddig avvikling av tungtransport og varemottak med en 
kjøreport. Med kjøreport og tilhørende kontrollsystem integrert med Ease 
Construction, har du  alltid kontroll over hvilke sjåfører som får tilgang til bygge-
plassen gjennom kjøreporten.  

Porten er integrert med nettjenesten vår, Ease Construction, hvor du har oversikt 
og kontroll over alle enheter fra Infobric og tilganger hos arbeidere og sjåfører. 
Du kan styre tilganger etter tider på døgnet og dager i uken. Ved høy trafikk gjen-
nom porten på dagtid, kan du fastsette tider hvor porten skal være åpen. 

Med den kostnadsfrie appen Ease CheckIn kan kjøreporten fjernåpnes på mobil. 
Det gir en enda smidigere adkomst til byggeplassen. Kjøreporten har også en 
påmontert kontrollboks med kodetablå, hvor arbeiderne kan lese av HMS-kortet 
for å åpne port.  

Vi tilbyr ferdigmonterte slagporter, skyveporter og veibommer gjennom våre 
partnere. Portene er motoriserte og ferdig montert på plate for enkel transport. 
Kortleseren med kodetablå er også installert. Du trenger bare strømuttak, så har 
du en fjernstyrt og smart kjøreport som gjør din byggeplass sikker og trygg. 

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

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


