Heras Access

Tillträdeskontroll / styrning av grindar och bommar

Heras Access är den smarta och säkra metoden för att öppna
och stänga din grind eller bom. Med en enkel knapptryckning i
din mobiltelefon aktiverar du systemet. Inga fler säkerhetsrisker
på grund av stulna nycklar eller borttappade kort, och den extra
möjligheten att öppna grinden på distans för snabbt och enkelt
tillträde vid en nödsituation kan spara ovärderlig tid.
Enkel, säker, och låg kostnad
Heras Access består av en Heras Cloud Unit (HCU), en liten
hårdvarulåda som är monterad på styrenheten på den
automatiserade grinden och som trådlöst ansluter till Heras
Cloud Portal via GSM-nätet. HCU har ett inbyggt SIM-kort för
tillträde och hantering av datatrafik (liten månadsavgift
för abonnemang).

Experts in perimeter protection

•
•
•
•
•
•

Trygg och säker kontroll via smartphone
Upp till 1 024 användare per enhet
Årsur / kalenderfunktion
Inget behov av nycklar eller kort
Låg kostnad
Upp till 5 olika behörighetsnivåer

Du behöver inte ansluta fysiskt till din enhet eller installera

Årsklocka / kalenderfunktion

program för att möjliggöra användaradministration. Logga bara

Heras Access har ett lätthanterat årsur med avancerad

in på Heras Cloud Portal för att skapa och hantera

funktionalitet. Skapa ett program för att öppna och stänga er

tillträdeprofiler för upp till 1 024 användare, var som helst. Lägg

grind med upp till 5 olika villkor för ett och samma program!

till eller ta bort mobiltelefonnummer för en användare och ange

Förinstallerade datum för allmänna helgdagar är inkluderat och

behörighetsnivå. Anställd personal kan t.ex. ges tillträde under

ni kan själva enkelt lägga till eller ta bort en helgdag.

normal arbetstid och skyddsombud eller arbetsledning har
obegränsad access.

Heras Connect
För extra funktionalitet kan du enkelt integrera Heras Access

Anslutningen använder sig av moderna funktioner för

med Heras Connect - ett system som erbjuds med våra

säkerhet inklusive SSL-kryptering, VPN, och nästa generations

serviceavtal och ger er statusöversikt i realtid av din grind.

brandväggar.

Avvikelser i status kan även sändas till er via e-post eller SMS.
Se produktblad för Heras Connect för mer information.

Trådlös anslutning

Heras cloud portal

Tekniska specifikationer

Hårdvara

Automatiska grindar

(Heras Cloud Unit)

och bommar

Certifikat

Mått (L x B x H)

93 x 69 x 26 mm

• Elektromagnetisk kompatibilitet: EN 61000-6-3

Vikt

110 g (exklusive backup-batteri)

• Elutrustning IEC 60950-1

Drifttemperatur

-30 till +70 °C

Ingångar

8 (max 28 V DC)

• SSL-kryptering

Utgångar

2 x normalt öppen reläutgång
(max 30V, 1A)

Beställningsinformation

Överföring av larm och
meddelanden

SIM-kort (levereras och länkas som
fabriksstandard) och/eller e-post

Kontakta ditt lokala Heras kontor för mer information och

Anslutning

Levereras med förinstallerat SIM-kort
kopplat till Tele2. Möjlighet finns att välja
SIM-kort med roamingfunktion.

Elförsörjning

9-24 V AC eller 9-28 V DC
(integrerat backup-batteri)

Elförbrukning

Nominell 15 mA @ 24 V DC
Max. 500 mA @ 24 V DC
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beställning.

Rekommenderade tillbehör/produkter
• Heras Connect
• Heras serviceavtal

Heras förbehåller sig rätten att göra produktändringar utan föregående meddelande. Vi tar inte ansvar för misstag, oriktigheter och/eller tryckfel. SE_3B7C_1.3

Ritningar

