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Övervakningssystem Smart n’Slim

Vår leverantör Automatic Systems från Belgien är 
det företag som levererat flest automatiska säker-
hetsspärrar i världen (även i Sverige), med totalt 
över 90 miljoner dagliga användare.

Smart n’Slim är ett system för hantering och övervakning av 
olika typer av passergrindar. Systemet kan hantera upp till 
144 säkerhetsgrindar som t.ex. SmartLane eller SlimLane, 
inom samma nätverk.

Smart n’Slim innehåller en server och en programvara för 
bl.a. övervakning.

Programvaran är tillgänglig via en webbläsare och kan visas 
på vilken dator som helst som är ansluten till samma nät-
verk som servern.

IP-ANSLUTNING
TCP/IP-gränssnittet gör det möjligt att hantera all säkerhet 
för grindarna över ett Ethernet-nätverk.

Tack vare fjärrfunktioner, kortare svarstider, möjligheten att 
snabbt göra justeringar, samt den effektiva övervakningen 
av underhållsbehov blir driftskostnaderna låga.

VISUALISERING
• Hanterar alla säkerhetsgrindar samtidigt, inom samma 

nätverk
• Övervakar larm
• Verifierar grindens driftsstatus och se tekniska fel i realtid
• Har ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt
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FLEXIBILITET
• Anpassningsbara driftslägen
• Olika användarprofiler (användare och administratör)
• Kompatibel med de flesta  av Automatic Systems produk-

ter (vissa kräver tillvalet IP-gränssnitt)
• Anslutningssats finns som tillval

KONTROLL OCH STYRNING
• Ändra driftslägen direkt eller enligt programmerbart 

schema (t.ex. morgon, kväll, när det är ”högtrafik”, se-
mesterperiod)

• Hantera besökarnas åtkomst (öppna hinder för en eller 
flera besökare till någon bana)

• Fjärröpppning, t.ex. öppna alla grindar vid utrymning
• Möjlighet att styra en grupp av banor eller en specifik 

bana
• Kortare tid för felsökning och underhåll
• Larm, händelser och fel registreras i en logg för förbätt-

rad spårbarhet
• Räknare och användarstatistik för att bestämma passage-

trender (hastighet in/ut, larm)
• Passageflödesoptimering per användningsperiod

ÖVERSIKT

Antal banor: Upp till 12 grupper om 12 
banor (144 banor)

Gränssnitt mellan 
grind och panel:

Ethernet

Matning: Enfas 230 VAC, 50 Hz
Drifttemperatur: 0°C till 40°C
Kapsling: Svart plåt

WEBBLÄSARE
Smart n´Slim fungerar på följande versioner av webbläsare:
• Firefox ≥ v7 (rekommenderas)
• Chrome ≥ v11
• Safari ≥ v5
• Opera ≥ v11
• Netscape ≥ v7
• Internet Explorer ≥ v8


