
Service
och underhåll

Experts in perimeter protection



Essential 
Essential är vårt grundläggande servicepaket för systematiskt underhåll i enlighet med tillverkarens krav. Tjänsten innefattar en
årlig underhållsinspektion för att hålla säkerheten på området på en grundläggande nivå.

Premium 
Serviceavtalet ger systematiskt underhåll i enlighet med tillverkarens och Boverkets krav och riktlinjer. Dessutom utför vi 2
servicebesök samt en klämkraftsmätning per år för att säkerställa att grinden klarar ställda krav. Vi hjälper dig att se till att du som 
grindansvarig uppfyller de regler och lagar som ställs för att hålla din grind säker.

Premium VIP 
Med serviceavtal Premium VIP kan du specialanpassa service och underhåll för ditt företags verksamhet. Dessutom har våra 
kunder med serviceavtal Premium VIP högsta prioritet vid händelse av akut fel. 

Kontinuiteten i din verksamhet är vår högsta prioritet. Heras erbjuder skräddarsydda
service- och underhållslösningar och säkerställer att din produkt fungerar på bästa sätt 
och i enlighet med lagkrav.

Varför service och underhåll? 
Med ett serviceavtal från Heras säkerställer du kontinuitet i din verksamhet och säkerheten på din anläggning och för dina 
medarbetare.  Du följer också de senaste reglerna och standarderna samt förlänger installationens livslängd.

Fördelarna med ett serviceavtal
• Service, reparation och underhåll av Heras produkter samt andra fabrikat
• Snabba svarstider och god tillgänglighet
• Rabatt på reservdelar
• Förebygg fel och osäkra situationer
• Snabbare service med ett servicepaket
• Säkerställer att du följer gällande standarder och regelverk
• En kontaktpunkt: från kvalificerade tekniker till reservdelar
• Lägg till tjänsterna Access eller Connect

Kontinuitet
Ett fel i områdesskyddet på din anläggning kan leda till 
förseningar och driftstillestånd. Vi vill i första hand förhindra 
detta, eller lösa det så snabbt som möjligt. Därför anser vi att 
tillgänglighet och snabba svarstider är viktigt. Allt för att ditt 
företag ska kunna fortsätta som vanligt.

Säkerhet
Att se till att din installation är i bästa möjliga skick är avgörande 
för att skydda både själva installationen och de personer som 
använder den. Med regelbundet underhåll kan vi i ett tidigt skede 
i ett tidigt skede identifiera osäkra situationer.

Föreskrifter och standarder
Alla våra grindinstallationer är CE-märkta, vilket innebär att de 
överensstämmer med europeisk lagstiftning. Heras bekräftar 
genom CE-märkningen att installationen har testats och 
godkänts i enlighet med europeiska direktiv. Genom att låta 
inspektera och underhålla din installation regelbundet följer du  
fastställda regler och standarder. 

Förlängd livslängd
En grind eller annan tillträdeslösning genomgår många rörelser 
per år. Detta kan leda till slitage och funktionsfel. Genom 
regelbundet underhåll kan slitage uppmärksammas och problem 
förebyggas.  Detta håller din tillträdeslösning i optimalt skick och 
förlänger livslängden.

Förhindra ansvar
När du har en service- och underhållslösning från Heras tar vi 
tar hand om inspektioner och underhåll samt för loggbok över 
dessa. Som ägare har du därmed uppfyllt alla skyldigheter och 
du undviker solidariskt ansvar i händelse av skada. 1 servicebesök per år  

Rabatt på reservdelar  
Prioriterad hjälp och support  
Per telefon: 0-24 timmar under 
kontorstid  
På plats inom 5 arbetsdagar  

 2 servicebesök per år  
Årlig klämkraftsmätning  
Rabatt på reservdelar  
Prioriterad hjälp och support  
Per telefon: 0-7 timmar under 
kontorstid  
På plats inom 3-4 arbetsdagar  

2 eller fler servicebesök per år  
Årlig klämkraftsmätning  
Rabatt på reservdelar  
Prioriterad hjälp och support  
Per telefon: 0-2 timmar under 
kontorstid  
På plats inom 1-2 arbetsdag  

Essential Premium Premium VIP

Välj det servicepaket som passar dina behov
Med Heras kan du välja mellan tre olika paket, skräddarsydda efter dina behov: Essential, Premium, Premium VIP. Alla tre kan 
utökas med vår smarta tjänst Connect.



5 fördelar med Connect
Smart styrning

Smart besparing

Smart tillträde

Smart övervakning

Smart service

Connect skickar automatiska varningar och övervakar alla tillträdespunkter. På så sätt slipper du onödiga problem och 
garanterar att din anläggning är optimalt skyddad.

Tack vare Connect får du kontroll över dina underhållskostnader och betalar bara för det underhåll du behöver.

Med Connect har du full kontroll över vem som får tillgång till dina lokaler. En administratör kan enkelt hantera tillträdesrättigheter 
och användare kan öppna grinden eller porten via sin telefon. I en nödsituation kan du även öppna dina tillträdespunkter på distans.

Genom att övervaka tillträdespunkternas status via automatiska och anpassningsbara varningsmeddelanden, hjälper Heras dig 
att övergå från reaktiv till förebyggande service vilket förhindrar höga reparationskostnader, driftstopp och osäkra situationer

Genom att kontinuerligt övervaka grindens status upptäcker du eventuella fel eller skador i ett tidigt skede och kan åtgärda 
problemet snabbt. På så sätt minimerar du störningar och undviker att grinden måste tas ur drift.

Vi är alltid tillgängliga för att ge dig råd.
Begär en kostnadsfri konsultation på heras.se/radgivningsforfragan eller ring 
oss på tel: 0711 - 50 60 50.

Lägg till den smarta tjänsten Connect
Connect är den extra smarta tjänsten från Heras och ett tillägg till det valda servicepaketet. Connect ger realtidsinsikt i statusen 
för ditt områdesskydd och övervakar alla tillträdespunkter i din installation 24/7. Denna information visas tydligt via smartphone, 
surfplatta eller PC.  Connect övervakar tillträdespunkternas status via automatiska och anpassningsbara varningsmeddelanden, 
på så sätt hjälper Heras dig att övergå från reaktiv till förebyggande service

Heras Connect
Öppnar port huvudentré

Vi hjälper dig att göra ditt val
Utifrån din anläggning, ditt nuvarande områdesskydd och dina behov tar vi fram ett förslag. På så sätt kommer du alltid att ha en 
service- och underhållslösning som är anpassad efter ditt behov.

Teknisk support

12 månaders garanti på alla reparationer för kunder med servicekontrakt

Prioriterad support vid händelse av akut fel eller skadad grind

Rabatt på reservdelar

1 servicebesök per år

2 servicebesök per år

Månatligt rapport vid behov

På plats inom 5 arbetsdagar  

På plats inom 3-4 arbetsdagar  

På plats inom 1-2 arbetsdagar  

Tillval Access och Connect

Essential Premium Premium VIP
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