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VÄGBOMMAR
automatiserade

Gard G4000 Gard G6000

Gard GT4 Gard GT8

Gard PT Gard PX

CAMI har ett brett urval av bommar för att möta olika 
krav på både prestanda, egenskaper och miljöer. Gemensamt 
för alla modeller är att de är utbyggbara med många tillbehör.

med aukt. installation 
och serviceavtal

med aukt. installation



Låg- och mellanfrekvent använding
Borstmotorer är kraftfulla och kan bära 
kraftigare bomrör som inte stoppas med 
handkraft i sin rörelse och kan utrustas med 
gallerkjol.

Högfrekvent användning  
Borstlösa motorer har längre livslängd med 
lättare bommar gjorda för hög användnings-
frekvens.

Säkerhet
Kombinera olika typer av givare för att säker-
ställa att bommen inte kan stänga på fordon 
eller persontrafik. Vägbommen kan även 
förses med lås för utryckningsfordon.

Installation och service
Välj mellan installationsklart automationskit 
(förinstallerad och funktionsprovad bom redo för 
montage) eller nyckelfärdig installation.

Cami har omfattande reservdelslager för snabb 
service. Teckna serviceavtal för rabatt på reserv-
delar och bekymmersfri drift.

Garanti
Hög kvalitet och lång livslängd under förutsätt-
ning att bommen servas regelbundet och an-
vänds enligt föreskrifter. 2-års garantin förlängs 
till 3-års garanti när du tecknar serviceavtal.

Öppning av bommen
Bommen kan öppnas med App (CAMI connect), 
fjärrkontroll, kodlås, nyckelbricka, öppningsslinga,
nyckelbrytare etc.  
Styrautomatiken är förberedd för inkoppling av alla 
typer av kortläsare, kodlås,

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

Styrsystem
De enklare styrsystemen används på bommar med 
borstmotorer. Dessa kan byggas ut med kort för t.ex. 
LED-belysning. 

Styrsystemen för bortstlösa motorer har inbyggt stöd 
för LED och för CameKey, ett system för att snabbt 
och enkelt kunna ändra parametrarna i bommen via 
mobil (bluetooth) för certifierade servicepartners.



Tillverkning och utveckling görs på 
vår fabrik i Asmundtorp. 
. 
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CAME vägbommar  
– så fungerar de

STYRSYSTEM   
Styrsystemet är integrerat i bomhuset 
och skyddat i IP klassad kapsling. 
De är utbyggbara med tillbehör och har 
standardiserade gränssnitt som funge-
rar mot alla passersystem. Styrkortstyp 
varierar mellan bom-modellerna.

BOMHUS 
Olika utseenden beroende på modell 
som passar för industrimiljö och/eller 
offentlig miljö. Alla modeller kan  
erbjudas med rostfritt bomhus.

BOMRÖR  
Sortimentet klarar av bomrör mellan 
3-6 meter. Längre bomrör behöver stöd 
i framkant, antingen via en klyka eller ett 
stöd som sitter fast på bomröret.

SYNLIGHET   
Fäll in LED-belysning i bom som byter färg 
från rätt till grönt så att bommen blir syn-
lig samtidigt som trafiken styrs. Alternativt 
förse bommen med LED-belysning på 
själva bomhuset.

SÄKERHET  
Välj tillbehör för att förhindra att bommen 
stänger på föremål i vägen. Välj mellan 
fotocell, fordonsslinga och ultraljudssen-
sor eller en kombination av dessa.

ÖPPNINGSFUNKTIONER  
Välj mellan att öppna bommen med komb- 
ination av fordonsslinga, fjärrkontroll, 
CAMI connect, tidur, kodlås eller nyckel-
brytare. Eller koppla bommen till överord-
nat passersystem.

MOTORER   
Integrerade växellådor med 24V motorer 
av olika slag beroende på modell. Borst-
motorer ger mer kraft och borstlösa 
motorer ger längre livslängd.



Vi gör områdesskydd 

enkelt för dig med 

expertrådgivning, 

installation och 

service av vårt 

dedikerade och 

erfarna team!

”



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



LED-belysning på bomhus
Komplettera bomhusets krona med LED- 
belysning för att göra även bomhuset 
väl synlig. Bomhusen har olika alternitiv. 

Fotocell
Skapar en ljusbom mellan sändare och 
mottagare tvärs över öppningen som 
detekterar om något är i vägen vid 
stängning.

Ultraljudssensor
Använd ultraljudssensor för att detek-
tera om något är i vägen så bommen 
inte stänger. Monteras direkt på bom-
hus, mottagare behövs ej. Räckvidd 

Radarsensor
Pro Access radarsensor från Bircher 
som scannar av ett område för att  
detektera föremål som tillkommer i 
område som kan öppna grinden. 
Kan skilja på människor och bilar. 
Räckvidd 5 m.

Fjärrkontroll
Styr bommen med en fjärrkontroll.

CAMI connect
Koppla bommen till molnet och styr 
grinden med app/telefon/webbläsare 
och få en logg på vad som skett. Styr 
access genom att lägga upp behöriga 
användare och skapa ett schema för 
när bom ska vara öppen eller stängd.

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

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

Pendelbomsstöd/bomrörsklyka
Pendelbommstöd i ändan av bomröret när 
bomröret är långt. Bomrörsklyka är en fast 
stolpe med klyka som fångar upp bomröret.

Batteribackup
Välj batteribackup om du vill att 
bommen ska kunna öppnas även vid 
strömabrott.

Bomkjol
Mekaniskt skydd när man vill förhindra
personer att krypa under bomröret.

Vanliga tillbehör

LED-belysning i bomrör
Integrera ledslinga i bomrör för att 
minimera risk för påkörning. Välj mellan 
LED-belysning som byter färg rött/grönt 
såsom trafikljus.

Knäled
Mekanism som viker ner bomröret när 
det är lågt i tak.

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.



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

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

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

Slussfunktion 
Trafikflödet kan göra smidig med slussfunk-
tion, där bommen samspelar med annan 
utrustning som t.ex grind eller pollare. 
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 3-4m   4-6m 3-4m 4-6m 3-4m 3-4m  

 2-6 sek 4-8 sek 2-4 sek 4-8 sek 1,2-4 sek 1,2-4 sek 

 Normal Normal Normal Normal hög  hög  

 Borst Borst Borst Borst Bortslös Borstlös 

 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Plast Plast 

 diam 60 mm diam100 mm 90x60 mm 130x85 mm 90x35 mm  90x35 mm 

 vänster/höger vänster/höger universell universell universell universell

Max bomlängd

Öppningstid från signal till öppen

Normal/högfrekvent trafik

Borst/borstlös motor  
 
Bommaterial 

Bomtjocklek standadprofil *
 
Orientering

Utgångssignal öppen/stängd

Lagervara

LED belysning i bom

LED belysning på bomhus 
 
Ultraljudsensor/Radarsensor

Fjärrkontroll

Fordonsslinga + sensormodul  

Kodlås 
 
Utsignal för trafikljus
 
Batteribackup 
 
Knäled

Bomkjol

Pendelbomstöd

Bomrörsklyka

CAMI connect 
 
Utgångssignal öppen/stängd

med reläbox med reläbox med reläbox med reläbox med reläbox med reläbox

med instickskort med instickskort med instickskort med instickskortmed instickskortmed instickskort

* Andra profiler finns som beställningsvara

Bilderna på vägbommarna kan innehålla tillbehör.

Gard PXGard PTGard GT4 Gard GT8 Gard G4000 Gard G6000Vägbommar

De flesta tillbehören är lagervara.Vanliga tillbehör

Sortiment



Huvudkontor:
Kustvägen 250, 261 75 Asmundtorp 

010-495 21 20 
info@cami.se  

www.cami.se

Kompletta områdesskydd och accesslösningar 
för alla dina behov. Vi gör det enkelt för dig. 




