
SORTIMENT FÖR INDUSTRI 2022

SLAGGRINDAR

We make fencing simple

PLC enhet med 
frekevensomriktare

ZK1 motor

Kretskort ZL19N

ZK4 motor

Cami har ett brett och egenutvecklat utbud av automatik för kompletta 

slaggrindar i industriell miljö. Välj mellan den senaste PLC tekniken 

som ger mjuk, snabb och kraftfull gång med 400V motorer och den 

traditionella kretskortstyrningen som arbetar med 24V motorer. 

ZK3 motor

automatiserade

med aukt. installation 
och serviceavtal

med aukt. installation CAMI motorer  
och serviceavtal



Rådgivning och heltäckande sortiment 
Vår ZK-motorserie täcker in alla behov från lågkost-
nadslösning till de allra tuffaste lösningarna avseen-
de hastighet och kraft. Våra erfarna tekniska säljare 
hjälper dig att välja rätt motor i kombination med 
styrsystem så du får den bästa möjliga lösningen.

Kvalitet hela vägen
Alla motorer kommer med rostfri kåpa som 
standard och har rostfria eller varmgalvaniserade 
komponenter. Växellådorna är tillverkade i EU för 
bästa kvalitet och konstruktionen är gjord av  
oss på CAMI.  
 
Vi är väldigt stolta över kvalitet och prestandan 
dessa motorer ger. Vi vågar påstå att det saknas 
motstycke till denna produktfamilj.

Öppning av grinden
Öppna grinden med fjärrkontroll, fordonsslinga, 
CAMI connect i app och webbläsare, kodlås och 
nyckelbrytare. Systemen har standardiserat 
gränssnitt som passar alla passersystem.

Säkerhet
Klämskydd och ultraljudsgivare är standard enligt 
gällande föreskrifter. Komplettera med fordons-
slingor för att få full säkerhet.

Installation
Välj mellan installationsklart automationskit, 
komplett grind med automatik förinstallerad 
redo för montage, eller nyckelfärdig installation.

Garanti
Hög kvalitet och lång livslängd under förutsättning att 
grinden servas regelbundet och används enligt före-
skrifter. 2-års garantin förlängs upp till 5-års garanti 
när du tecknar serviceavtal.

Trygghet med Service och 
reservdelslager
Motorerna monteras i vår anläggning i Skåne med 
alla reservdelar på lager, redo att skicka inom 24 
timmar. Våra erfarna servicetekniker kan utföra/
vägleda om så behövs. 

Komplett partner
– rådgivning, stort sortiment,  
produktion, installation och 
service



Tillverkning och utveckling sker på 
vår fabrik i Asmundtorp. 
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SEDAN
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CAMI grindautomatik  
– så fungerar det MOTORER   

400V motorer till PLC styrsystem ZK400 
finns modellerna ZK2, ZK3 och ZK4.  
 
24V motorer till kretskortsstyrning ZL19N 
finns i modellerna ZK1, ZK2 och ZK3. 

FOTOCELL   
Säkerställer att grinden inte stänger 
på föremål i vägen.

STYRSYSTEM   
Välj mellan PLC- eller kretskortsteknik. 
Elskåp placeras på stolpe eller fristående 
(dock max 20m från motor) 

KLÄMSKYDD  
Välj mellan resistiv eller mekaniskt 
klämskydd.
 
ÖPPNINGSMÅTT 
Mellan 2-12m. Välj kombination motor/
styrsystem för att matcha dina behov.

ÖPPNINGSTID  
Mellan 4-30 sek beroende på grindstorlek 
och grindstyrning.

 
Slaggrinden levereras  
komplett och funktions- 
provad med valda tillbehör.



Vi gör områdesskydd 

enkelt för dig med 

expertrådgivning, 

installation och 

service av vårt 

dedikerade och 

erfarna team!

”
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Vy över CAMI’s svenska anläggning 
för tillverkning och utveckling. 



CAMI ZK1/2/3/4

CAMI motorer  
– kraftfulla med lång livslängd

För mindre grindar

24V motor

Grindblad upp till 3m 

Populär för den lilla 
industrigrinden

Slitvargen som bara går

24V eller 400V motor

Grindblad upp till 6m 

Vår mest flexibla motor 
avseende kraft och 
hastighet

Extremt kraftfull

400V motor

Stora, tunga grindar

Specialprojekt med 
mycket stora grindar

CAMI ZK1 CAMI ZK3 CAMI ZK4

Välj leveranssätt för din motor
Alla motorer levereras som installationssats med komplett manual och 
installationsguide eller som färdiginstallerad, komplett slaggrind.

Tre motorer som täcker alla behov
Våra egenutvecklade CAMI-motorer för vikgrindar i olika  
utförande (24VDC eller 400V AC) täcker alla behov. Vi valde  
att utveckla egna motorer då de som fanns tillgängliga på  
marknaden inte levde upp till våra krav.  
Kåpan och bottendelen är rostfri som standard. Alla mekaniska 
delar är varmgalvaniserade.

24V eller 400V
Fördelen ned 24 volt är att du kan förse grinden med en lokal 
batteribackup. Med 400V motor får du en kraftfullare gång och 
kan dessutom styra grinden med frekvensomriktare som ger  
mjuk och snabb gång.

Vi gör det enkelt för dig
Välj system utifrån vilken funktion och prestanda som önskas. 
Vi har gjort olika kompletta vikgrindar där de bästa alternativen 
och automationer är förberedda. Du får både hög kvalitet och 
snabb levererans!



Avancerad grindstyrning
ZK400 är en avancerad grindstyrning baserat på PLC med 
egenutvecklad mjukvara där vi byggt in 25 års erfarenhet. 
Systemet består av PLC, mjukvara och frekvensomriktare från 
Beijer Electronics som matar steglös effekt till 400V till motorer. 
Motorerna är försedda med med vinkelgivare så att PLC’n vet 
var grindbladet befinner sig i rörelsen.

Förprogrammerade funktioner
ZL19N är en grindstyrning baserat på ett kretskort med förpro-
grammerade funktioner som matar effekt till 24V likströmsmotorer 
och detekterar ändlägeseffekt. Tekniken använder två effektlägen 
vid start och stopp för att minimera ryckigheten i grindrörelsen.

PLC ZK400

CAMI styrsystem  
– jämförelse mellan våra system

Kretskort ZL19N

Smidig integrering med system och tillbehör
PLC’n har digitala och analoga in och utgångar vilket gör att den 
kan integreras till alla typer av överordnade system och tillbehör. 
En fördel är att t.ex trafikljus kan kopplas in utan att behöva tillfö-
ra reläer för styrning.

Praktiskt användargränssnitt
PLC’n har ett praktiskt användargränssnitt med display och 
knappar vilket gör att man kan ställa in grindens parametrar 
som till exempel mjukstart, mjukstopp, och hastighet. 
Parametrar sparas i flashminne vilket gör att de stannar kvar 
även vid eventuellt strömavbrott.

Grindens egenskaper
Grindens egenskaper kan justeras genom inställning av vippbrytare 
och med potentiometrar direkt på styrkortet. 

Tillbehör
Styrkortet har analoga ingångar och kan kompletteras med alla 
typer av tillbehör som i vissa fall behöver kompletterande styrkort.

Avancerad

400V motor

Mjuk gång 

Display 

Flashminne

Digital/analog

Högre pris

Enklare

24V LS motor 

Viss ryckighet

Förprogrammerad 

Inget minne 

Analog

Lägre pris



CAMI slaggrindar
– kompletta och funktionsprovade

Öppningsmått 2-6mÖppningsmått 4-12m

CAMI slaggrindar leveraras kompletta och 

funktionsprovade med valda tillbehör.

CAMI slaggrind ENKELCAMI slaggrind DUBBEL

Material 
Helsvetsad stålkonstruktion, som tål tuffa 
arbets- och väderförhållanden.

Ytbehandling 
För att säkerställa lång livslängd varmgalvaniseras 
grindens beståndsdelar innan de monteras 
till en komplett grind. 
 
Standardfärger är varmförzinkad, mörkgrön eller 
svart, men kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör. 

Motordrift och styrsystem 
Grinden med motordrift levereras förinstallerad 
och testkörd. Automatiken är speciellt anpassad 
för att klara det skandinaviska klimatet och vi  

tillhandahåller ett komplett reservdelslager till 
all vår automatik.  
 
För optimal säkerhet är grinden utrustad enligt 
kraven inom svensk standard förmotordrivna 
grindar.  

Öppningsmått 
Dubbelgrindar har öppningsmått mellan 4-12m. 
Enkelgrindarna har öppningsmått mellan 2-6m.  
Vid behov av större öppningsmått gör vi special- 
anpassningar enligt önskemål. 
 
Grindbladen är i standardutförande 2,4m ovan 
mark, med tre rader taggtråd som överklättrings-
skydd. 

Leverans
Grinden levereras i stålställ, redo att lyftas på plats. 
För enkelt montage har grindstolparna stolpfötter som 
bultats fast på förgjutna fundament. CAMI tillhanda-
håller ritningar för dessa.



Special- 
anpassningarg
När du har mer komplexa behov, kan vi 
specialanpassa grindar och styrning. 
Några exempel:

Access och larm 
Ihopkoppling av grind- och stängsellarm i 
CAMI connect, så att både larm och grind kan 
skötas från mobilappen.  

Tidsstyrning
Tidsstyrning av markslinga så att grinden 
bara går att öppna med fordon på viss del 
av dygnet.
 

Slussfunktion 
Trafikflödet kan göra smidig med slussfunk-
tion, där slaggrinden samspelar med annan 
utrustning som t.ex. bom eller pollare.  
 

Specialmått 
Vi kan göra slaggrindar måttanpassade för dig 
i bredd och höjd, upp till 3m höga och 12m 
breda.



LED-belysning på grindblad
Komplettera grindbladet med LED- 
belysning som ändrar färg från rött till 
grönt. Minimerar risk för påkörning.

CAMI connect
Styr grinden med app/telefon/webb-
läsare och få en logg på vad som 
skett. Styr access genom att lägga 
upp behöriga användare och skapa ett 
schema för när grind ska vara öppen 
eller stängd.

Fordonsslingor
Lägg magnetslingor i mark som känner 
av fordon, för att öppna grind eller för-
hindra stängning på fordon.

Trafikljus
Montera trafikljus på grindstolpe eller 
på fristående stolpe för att styra trafik 
på ett tydligt sätt.

Nyckelbrytare 
Lägg till ett nyckelvred där du kan 
öppna grinden med en elektrisk brytare 
som styrs av Assa låscylinder som du 
själva förser grinden med. Bra sätt när 
det endast är ett fåtal som ska kunna 
öppna grinden, eller som en plan B om 
andra metoder att öppna grinden inte 
är tillgängliga.

Vanliga tillbehör

Magnetlås för slaggrindar
Välj en hållmagnet som gör att grind-
bladen kopplar ihop sig med mer än 
500kg kraft. Detta ökar inbrottssäker-
heten, och avlastar armsystem och 
växellåda när det blåser, då vindkraften 
absorberas i magneten och inte i arm-
system eller motorns växellåda.

Kodlås
Välj ett kodlås om du vill vara säker på 
att kunna öppna grinden även om du har 
glömt fjärrkontroll eller mobiltelefon, eller 
om mobilnätet skulle ligga nere.

Batteribackup för 24V motorer
Lägg till batteribackup om grinden ska 
kuna öppna vid strömavbrott. 

Fjärrkontroll
Styr grinden med en fjärrkontroll. 
Det finns tre olika varianter; 
Åkerströms fjärrkontroll,
Came Basic fjärrkontroll eller 
Came DeLuxe fjärrkontroll. 
Design och software varierar.



Grindar, automation och tillbehör är lagervara.  
Vi gör anpassningar efter dina behov.



Val av system påverkas om grinden placeras i en  
blåsig miljö, har stort vindfång eller är tung.

LED-belysning på grindblad 
 
CAMI connect

Fjärrkontroll

Fordonsslingor**

Trafikljus

Magnetlås

Nyckelbrytare

Kodlås

Batteribackup

Vanliga tillbehör De flesta tillbehören är lagervara.

* Öppningsmåttet är halverat för CAMI vikgrind ENKEL. Öppningshastigheten är densamma. 

** Vi rekommenderar fordonsslingor till alla grindar för att minimera klämrisk och att grindblad stöter på fordon.

Komplett slaggrind med automation
- grind, motor och styrsystem monterat och testat i fabrik

 PLC ZK400 PLC ZK400 Kretskort ZL19N Kretskort ZL19N

 400V 400V 24V 24V  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 8 sek   14-16 sek 12-16 sek

  8 sek  14-16 sek 12-16 sek

 9 sek   14-16 sek  14-16 sek

 10 sek     14-16 sek

  12 sek     16-18 sek 
   
 14 sek  14 sek  
    
 Specialanpassas 20-40 sek

  öppningsmått öppningsmått öppningsmått öppningsmått  
  påverkar valet  påverkar valet påverkar valet påverkar valet

Styrsystem

Motorspänning 
 
Mjuk stopp och start 
 
Fotocell 
 
1-2 resistiva gummiklämskydd 
 
1-2 mekaniska klämskydd 
 
Kabelskydd gångjärn 
 
Överklättringsskydd hajtänder 

CAMI slaggrind DUBBEL 4m*

CAMI slaggrind DUBBEL 5m

CAMI slaggrind DUBBEL 6m*

CAMI slaggrind DUBBEL 8m*

CAMI slaggrind DUBBEL 10m*

CAMI slaggrind DUBBEL 12m*

CAMI slaggrind DUBBEL >12m*

Länkarm + övrig utrustning

          
ZK3 24VZK4 400V ZK1 24V ZK3 400VSortiment

Komplett
DUBBEL/ENKEL
SLAGGRIND

    



Huvudkontor:
Kustvägen 250, 261 75 Asmundtorp 

010-495 21 20 
info@cami.se  

www.cami.se




