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ExpertSystem – den nya säkerhetsstandarden för grindsystem

Stränga säkerhetsföreskrifter, komplexa monteringsförhållanden och bristen på utbildad personal ställer både grindtillverkare, installatörer 
och fastighetsägare inför stora utmaningar. Marknaden ställer dessutom allt högre krav på grindarnas design och på högre öppnings- och 
stängningshastigheter. 

BBC Bircher Smart Access svarar på dessa utmaningar med ExpertSystem som samtidigt sätter helt nya standarder på marknaden. Det 
genomtänkta systemet uppfyller en mängd olika krav från kunderna och skapar samtidigt ett mervärde. Högkvalitativa funktioner låter 
kunden säkra grinden i några få enkla steg vilket sparar pengar och höjer effektiviteten. Tack vare självmontering, pluggbara anslutningar 
och ett snabbmonteringssystem som tillval minskas både installationstiden och serviceinsatsernas antal och varaktighet drastiskt. På så 
vis sänks kundernas kostnader för lagerhållning, service och nyinvesteringar.

Bilden ovan: LIBERO Torbau, www.libero-torbau.com; bilden på sida 1: Falken Tore, www.falken.at
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Användningsområden

ExpertSystem – den smarta säkerhetslösningen från Bircher

ExpertSystem överensstämmer med alla tillämpliga standarder och har med sina sex profilhöjder, mångsidiga funktioner och ett  
överföringssystem som specialanpassats till kundernas behov designats för att uppfylla alla möjliga krav på säkerhet och tillförlitlighet. 
Denna omfattande säkerhetslösning är främst till för perimeterskydd.

ExpertSystem är ett omfattande säkerhetskoncept för automatiska grindar som består av det beprövade, självmonterade säkerhetslist- 
systemet ”ExpertLine” – som nu marknadsförs under namnet ”ExpertSystem XL” – plus det helt nyutvecklade trådlösa signalöverförings- 
systemet ExpertSystem XRF och ett snabbmonteringssystem. I ExpertSystem ingår förutom åtta högkänsliga kontaktlister och nio aluminium- 
skenor även tre radiosändare och tre innovativa mottagare. Ett stort sortiment av tillbehör och anslutningskablar kompletterar systemet och 
ger en mängd olika användningsområden. Ett flexibelt koncept för logistik och service avrundar det innovativa systemet. Den genomtänkta 
designen ger ett system med kompromisslös säkerhet, effektivitet och hållbarhet som dessutom kan anpassas till alla skalor.

Säkert 
•  Den höga känsligheten gör att systemet svarar snabbt – tack vare profilens innovativa tvärsnitt och det korta  

aktiveringsavståndet svarar ExpertSystem redan på mycket små aktiveringskrafter 
•  Optimal design för en obegränsad stoppsträcka – den större stoppsträckan gör att man kan använda minsta möjliga 

profilhöjd oavsett tillämpning
•  Snabb reaktionstid för hela sensorsystemet – ExpertSystem har en stor aktiv sensoryta
• Valbar säkerhetskategori – automatisk användning av den perfekta säkerhetsvarianten med PLc, kat. 2 eller PLd, kat. 3

Anpassningsbart 
•  Högeffektiva komponenter – ExpertSystem förenar säkerhetslister och signalöverföring till en kompromisslös  

säkerhetslösning 
•		Hög	flexibilitet	för	olika	tillämpningar	–	som	modulär	lösning	med	komponenter	som	är	perfekt	avstämda	mot	varandra	

kan ExpertSystem användas till vilken tillämpning som helst
•		Snygg	formgivning	som	smälter	ihop	perfekt	med	grindens	design	–	profilerna	i	ExpertSystem	döljer	både 

 aluminiumskenorna och radiosändaren och integreras lätt och harmoniskt med grindens design

Hållbart 
•  Intelligent design för snabb bearbetning och montering – som helhetskoncept levererat från ett och samma ställe 

sparar ExpertSystem in både på service, lagerhållning och underhåll, samtidigt som garantiriskerna minskas
•  Intelligent modulär lösning för säker drift – ExpertSystem ger problemfri drift under tillträdessystemets hela livslängd
•  Lätt att integrera i kundens logistik och lagerhållning – för att uppfylla alla individuella behov erbjuder ExpertSystem 

passande servicemodeller för individuella behov

Skjutgrindar Slaggrindar Snabbvikgrindar
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XL-CP42A
42 mm

XL-CP49A
49 mm

XL-CP56A
56 mm

XL-CP56B
56 mm (+13 mm)

XL-CP74A
74 mm

XL-CP80A
80 mm

XL-CP80B
80 mm (+10 mm)

XL-CP99A 
99 mm

XL-AP24
24 mm

XL-AP30
XL-AP30Q
30 mm

XL-AP36
XL-AP36Q
36 mm

XL-AP3020
XL-AP3020Q
30 mm

XL-AP3620
XL-AP3620Q
36 mm

NEU

NEU

Systemöversikt och komponenter

Profiltyper

Sensorlister
•  Högkänsliga
•  Snabb montering
•  Snygg design

Pluggbart anslutningssystem
•  Tätande kontaktändstycke
•  Snabb kabeldragning
•  Skruvlåsning ger säker anslutning

Radiosystem
•  Valbar säkerhetskategori
•  Trådlös	räckvidd	upp	till	100 m
•  Hög störningssäkerhet på signalen

Aluminiumskenor

NEUNEUNEUNYHET

NEUNEUNEUNYHET
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Radiosystem

Sändare

XRF-TI 
Integrerad
sändare

XRF-T.2
Sändare

XRF-TW
Sändare för inbyggd dörr

Mottagare

XRF-R.1
Mottagare med en kanal

XRF-R.2
Mottagare med två 
kanaler

XRF-RD / XRF-RD.A
DIN-hölje 
Mottagare

Snabbmonteringssystem
•  Ännu snabbare montering
•  Lätt att byta lister vid underhåll
•  Går att anpassa i förväg i verkstaden

DIN-mottagare (XRF-RD)
•  Intuitivt XRF-användargränssnitt 
•  Ingångar för stationära lister
•  Passar för montering på DIN-skenor

Integrerad sändare (XRF-TI)
• Problemfri drift tack vare lång batteritid
• Kan integreras vandalsäkert i lister
• Integreras harmoniskt i grinddesignen
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Höjdpunkter och fördelar med lösningen

Säkerhet och strikta kvalitetskontroller

•   Med sin certifiering som säkerhetssystem utgör ExpertSystem 
en heltäckande lösning med minskat skadeståndsansvar för 
installatören

•  ExpertSystem går utöver kraven i säkerhetsstandarden 
DIN EN 12453 och möjliggör ännu högre grindhastigheter och 
därmed även ännu bättre säkerhet vid ingångarna till området

•  Utmärkt känslighet i alla riktningar åt alla sidor och ur alla 
aktiveringsriktningar – det är det som gör ExpertSystem till den 
känsligaste listen på marknaden

•  Beprövad radioteknologi (PLd, kat. 3 och PLc, kat. 2), utvecklad 
i Schweiz, ger hög tillförlitlighet och snabb och enkel installation, 
t.ex. uppkoppling genom att trycka två gånger på en list 
(parkoppling)

•  Ännu snabbare monterings- och installationstider för säkerhets-
lister med trådlös signalöverföring

•  Systemets design gör att listerna kan förberedas i verkstaden 
så att de sedan bara behöver sättas i på monteringsplatsen

•  Snabbmonteringsvinklarna tål positionsavvikelser på upp till 
3 mm	åt	alla	håll

•  Enkelt och lätt att byta listerna vid service och underhåll

Systemdesign •  Systemet passar till alla grindtyper tack vare den modulära 
designen och det breda produktutbudet

•  Med pluggbara kontaktändstycken tar det bara några minuter att 
montera säkerhetslisterna i ExpertSystem. De pluggbara anslut-
ningarna och profilernas ändstycken som lätt träs på ger extremt 
snabba monteringstider

•   Tack vare den förbättrade känsligheten kan mindre profiler 
användas på säkerhetslisterna

•    ExpertSystem övertygar dessutom med sin snygga design med 
dolda aluminiumskenor och en radiosändare som integreras 
vandalsäkert i säkerhetslisten ExpertSystem XL

Snabbmonteringssystem
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Service- och logistikkonceptet

Tillbehörsprodukter

ProLoop2
Programmeringsbar slingdetektor

Tillförlitlig utvärdering och övervakning 
av induktionsslingor

•   Intuitivt användargränssnitt med 
LCD-display

•  Går snabbt att ta i drift tack vare 
automatisk konfigurering (Plug & Play)

• Simuleringsläge

ProAccess
Radar- och ultraljudssensor

Fordonsavkänningssensor för bommar 
och grindar

•  Snabbt och lätt att montera tack vare 
att den installeras över marknivå

•  Tack vare integrerad uppvärmning och 
kapslingsklass IP65 går den utmärkt att 
använda utomhus

•  Olika funktioner gör den lätt att anpassa 
till olika tillämpningar

LBGate
Envägs-/reflektorljusridå

Effektiv närvarodetektering och omfattande 
säkerhet för grindar

• Okänslig för externa ljuskällor
•  Robust och vattentät kapsling
• Lätt att montera

ExpertSystem har konstruerats så att det kan uppfylla specifika kundkrav optimalt och så att det går lätt att integrera i kundens logistik. 
Beroende på vad som passar den egna affärsmodellen bäst kan kunden välja mellan tre olika koncept för service och logistik: tillverkning på 
beställning, kits och självmontering. Så kan kunderna optimera sin verksamhet genom just den logistikmodell som passar till deras specifika 
behov. 

Följande produkter passar utmärkt till ExpertSystem och ger en effektiv närvarodetektering och extra säkerhet. 

Tillverkning på beställning
• En kvalificerad process ger hög kvalitet
• Snabbmonteringssystem på grinden
• Närhet till kunden tack vare ett globalt produktionsnätverk 
• Leveransen skickas redan nästa dag

Kits
• Standardlängd 2 m
• Lätt att montera
• Andra längder kan levereras på förfrågan
• Tar upp minimalt med plats i servicebilen

Självmontering
• Kompakta förpackningsenheter
• Anpassas på plats i några få enkla steg
• Snabbmonteringssystem på grinden
• Extremt flexibelt modulärt byggsystem



BBC Bircher Smart Access 
Kompetenta lösningar för smarta tillträdessystem

BBC Bircher Smart Access med säte i schweiziska Beringen är en 
av världens ledande leverantörer av sensorlösningar för tillträdes-
system. I vårt internationella produktionsnätverk utvecklar, tillverkar 
och säljer våra team av experter innovativa lösningar för dörrar, 
grindar och ingångar – båda för offentliga och industriella byggnader 
och till fordon inom kollektivtrafiken. 

Vid sidan av sin breda produktportfölj erbjuder BBC Bircher Smart 
Access sina kunder världen över dessutom skräddarsydda sensor-
lösningar som uppfyller särskilt höga krav på säkerhet, hygien, 
energieffektivitet och tillgänglighet. 

Företaget grundades 1957 och ingår sedan 2003 som en affärsenhet i 
BBC Group.

En internationell översikt med våra kontaktuppgifter hittar du på vår 
webbplats www.bircher.com

Närhet till kunden 
• Världsomspännande support och service
•  Omfattande produktportfölj
•  Individuella lösningar

Strikta kvalitetskontroller
•  Utveckling i Schweiz 
•  Användarvänliga, pålitliga och certifierade 

produkter
•  Utvidgad garanti 

Experter på tillträdessystem 
•  Specialisering på tillträdeslösningar 
•  Hygieniska och bekväma tillträdeslösningar 
•  Hållbarhet och mångårig erfarenhet

Enkel köpprocess 
•  Snabba leveranser
•  Pålitlig och kompetent partner
•  Allt från ett och samma ställe

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz 
Tfn +41 52 687 11 11
info@bircher.com

www.bircher.com

Tyskland
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen 
Tyskland
Tfn +49 7031 70 60 0  
deutschland@bircher.com

Asien/Oceanien
No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor, Malaysia
Tfn +60 7 559 05 70
asiapacific@bircher.com

Frankrike
18-20 Boulevard de Reuilly
75012 Paris  
Frankrike
Tfn +33 1 34 32 35 35  
france@bircher.com 

Kina
Room 316, Building B,  
Yuda Shengbo Technology Park, 
No.10 Fangjing Road, Suzhou 
Industrial Park, Suzhou  
Jiangsu Province
P.R. Kina 
Tfn +86 512 87 77 96 96
china@bircher.com

Norden & Baltikum
Krossverksgatan 17 B
SE-216 16 Limhamn
Sverige 
Tfn +46 40 156 090
nordic@bircher.com

Nordamerika 
870 Pratt Avenue N
Schaumburg, Illinois 60193 
USA
Tfn +1 847 952 37 30  
america@bircher.com
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