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Nya EntraQuick QFG II & nytt styrkort We-Tronic II  

PPGs produkter klarar typ-tester hos tyska TÛV 

Återigen för det nya året med sig goda nyheter – Perimeter Protection Group kan nu meddela att både den nya EntraQuick QFG II och det nya 
styrkortet We-Tronic II har klarat typ-testerna hos tyska TÜV. 

EntraQuick QFG II, den senaste versionen av QFG 1, ger mer flexibilitet för att hantera olika situationer och krav. På grund av den förstärkta 
ramkonstruktionen och kraftigare gångjärn, är det nu möjligt att få en öppningsbredd på 8 m i kombination med en grindbladshöjd på 3m.  

Det nya We-Tronik II ersätter sex (!) styrkort med bara ett, allt i enlighet med mottot ”One for all”! PPG har alltid fokuserat på kontinuerlig 
forskning och utveckling, och har med We-Tronic II utvecklat standard funktionerna från föregångaren med nya och förbättrade funktioner. 

– Vissa val på det nya styrkortet är mer kostnadseffektiva än tidigare, då några av de funktioner som tidigare var tillval nu ingår som standard. 
Detta innebär mer värde för pengarna och ingen extra kostnad för kunden, säger Stephan Stephani, säljchef i Tyskland.  

Men det är inte allt. En annan nyhet är tillvalet Perimeter Protection App. Denna mjukvara medger styrning av alla funktioner av det nya 
styrkortet med en smartphone. I enlighet med mottot ”One for all!”, har den innovativa appen designats för att kommunicera med alla 
produkter, så varje produkt som levereras med We-Tronic II kan styras med en gemensam universell plattform.  

Tack vare den nya app-funktionen, är förutom standard styrfunktioner även EntraQuick QFG grindens lägesstatus tillgänglig och det är nu 
mycket enkelt att se huruvida en säkerhetsrelaterad incident (intrång) har inträffat, såväl som nuvarande status på grinden. Med en 
omfattande diagnostikfunktion kan all relevant data visas, och potentiella svagheter och fel kan definieras. Konfiguration via en PC eller SD-kort 
sker enkelt och användarvänligt. Möjlighet för ytterligare programmering via funktionstangenter är möjligt. Tilläggsfunktioner kan enkelt 
stängas av och på via SD-kort. 

– I framtiden kommer We-Tronik att finnas tillgänglig för hela Perimeter Protection Groups produktportfolio, säger Uwe Lagers, Produktchef 
Access, PPG.  Nu är det EntraQuick QFG grindarna som anpassas, och följs därefter av en uppdatering av skjutgrindssortimentet. 
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GPP Perimeter Protection, en del av Perimeter Protection Group,  är en av Europas ledande leverantörer av områdesskydd. Företaget 
tillhandahåller säkerhetslösningar som ger trygghet för individ, industri och områden som är speciellt riskutsatta. Lösningarna ger kunden en 
välavvägd lösning som kombinerar säkerhet och effektiva flöden för specifika behov. Bland företagets lösningar finns krasch-testade grindar, 
vägspärrar, pollare, bommar, rotationsgrindar, elstängsel, marklarm, andra perimeterlarm och traditionellt Gunnebostängsel, skjut- och 
slaggrindar i aluminium och stål. GPP Perimeter Protection AB är även leverantörer av vägsäkerhetslösningar och 
Hem & Villa stängsel som säljs via återförsäljare. 
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