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Hyperion 3D

Smart, självkalibrerande, energisparande

• Intelligent, höjdanpassningsbar portstyrning sparar upp till 64% energi beroende på användning

• Automatisk konfigurering och mobil app för trådlös inställning av sensorparametrarna

• Energikalkylatorn visar den potentiella besparingen

Smart energibesparingslösning för industriportar

NYHET



Hyperion 3D
Smart energibesparingslösning för hållbara och intelligenta industriportar

Energiförbrukning som utmaning
Nästan hälften av Europas totala energiförbrukning uppstår i samband med uppvärmning och nedkylning av byggnader. 
Dess inverkan på klimatförändringarna är därför enorm. I industrimiljön går den största delen av energin förlorad på grund av 
portar som står öppna. Energieffektiva byggnader minskar CO2-utsläppet samtidigt som energikostnaderna.

Smart lösning
Hyperion 3D är den innovativa energibesparingslösningen för industriportar från BBC Bircher Smart Access. Sensorsystemet 
möjliggör automatisk och adaptiv portöppning – porten öppnas så sent som möjligt och endast så mycket som behövs, 
för att sedan stängas igen så tidigt som möjligt. Hyperion 3D mäter, analyserar och övervakar storleken, hastigheten och 
rörelseriktningen för föremål och kan skilja mellan personer och fordon. Den är intelligent – Hyperion 3D signalerar åt porten 
om och när den ska öppna, stanna och stänga. Energiförluster på grund av in- och utgående luft minimeras. 

Fördelar

Objektdetektering och höjdanpassningsbar öppning

Energibesparande
• Förhindrar felaktiga öppningar 

med hjälp av 3D-övervakning av 
portområdet

• Bortfiltrering av tvärtrafik och 
objektdetektering på en ny nivå

• Objektdefinierad öppningshöjd 
för alla fordon eller personer 
som passerar möjliggör energi-
besparing

• Beräkningar av energieffektivitet 
med hjälp av energikalkylatorn

Plug&play Installation
• Sensorsystemets självkalibrering 

inkluderar automatiskt port-
området och portparametrar, 
t.ex. porthöjd och porthastighet

• Väl synliga färgade LED-lampor 
visar sensorns driftssätt

• Mobil app för fininställningar 
och för visualisering av port-
statistiken

Kompatibilitet och 
eftermontering
• Anslutning möjlig till alla vanliga 

styrningar på marknaden (öppna, 
stoppa, stänga)

• Enkel eftermontering av befintliga 
portar

Smart aktivering 
• Inställning av avkänningsfälten 

och säkerhetszonerna, anpassad 
till varje användningsområdes 
behov

• 3D-övervakning på båda sidor 
• Multisensoriskt system med 

central dataanalys och kommuni-
kation med portstyrningen



ENERGY

SAVER

Sparar energi och pengar

Utan Hyperion 3D: Hög energiförlust Med Hyperion 3D: Energibesparing = minskade energikostnader

Energiförlust

Energiförlust

Energibesparing

Energibesparing i varje tillämpning

Energibesparing

46%
Energibesparing

57%
Energibesparing

25%

Situation
• Blandad användning (lastbil, bil, truck)
• Produktionsbyggnad
• Takskjutport (5 × 5 m)
• 90 cykler per dag med 10 sekunder öppettid

Fördel
8749 kWh eller 46% potentiell energibesparing 
med Hyperion 3D

Situation
• Truckanvändning
• Lagerlokal
• Snabbport (4,5 × 4 m)
• 220 cykler per dag med 10 sekunder öppettid

Fördel
4316 kWh eller 57% potentiell energibesparing 
med Hyperion 3D

Situation
• Lastbilsanvändning
• Logistikcentrum
• Takskjutport (5 × 4,5 m)
• 45 cykler per dag med 25 sekunder öppettid

Fördel
3425 kWh eller 25% potentiell energibesparing 
med Hyperion 3D

Beräkningsgrund för alla situationer – Plats: Centraleuropa, driftdagar per år: 250; uppvärmnings-/nedkylningstid per dag: 12 h; uppvärmnings-/nedkylningsfaktor: 30 W/m2, innetemperatur: 18–25° C



Tekniska data

Mekaniska data
Monteringshöjd  2,5 till 7,5 m
Anslutningstyp  Kabel 12 m, 12 × 0,25 mm2

Kapslingens -M/-S Aluminium, PC ABS GF20
material -H ABS
Färg  Svart
Mått -M/-S 260 × 110 × 55 mm
 -H 135 ×   55 × 75 mm
Vikt -M/-S Ca 830 g (med hållare)
 -H Ca 270 g (med batterier)

Tekniska data 
Teknik -M/-S  Stereoskopi
 -H  Laser klass 1
Avkänningsläge  Rörelse / närvaro
Max. avkännings-  20 km/h
hastighet 
Utgångar  3 (öppna, stoppa,  
  stänga) 
  PhotoMOS 50 mA / 48 V
Impulslängder (Set-1W)  200 ms
Ytterligare IN-/UTgångar  På begäran

Elektriska data
Driftspänning  24 V DC ±15 %
Strömförbrukning  5 W

Systembeskrivning 
Industriport  Hastighet
  0,1 till 1,5 m/s,
  Höjd 2 till 10 m
Avkänningsfält1 Bredd  Min. 3 m, 
  max. 2 x monteringshöjd
 Djup  Min. 2 m, 
  max. 2 x monteringshöjd
Omgivningsfält1 Bredd  Min. 2 m, 
  max. 1.5 x monteringshöjd
 Djup  Min. 1 m, 
  max. 3 m

Omgivningsvillkor
Kapslingsklass (EN 60529)  IP65
Driftstemperatur  –30° C till +65° C
Lagringstemperatur  0° C till +40° C
Luftfuktighet  0% till 95% relativ, 
  icke kondenserande

Standarder 
2014/35/EU  Lågspänningsdirektivet
2014/30/EU  Direktivet om 
  elektromagnetism
RED 2014/53/EU  Direktivet om radioutrustning
EN 62471  Fotobiologisk säkerhet
EN 300 328    Elektromagnetisk kompati-

bilitet och radiospektrum
IEC 60529:2013 Kapslingsklasser för elek-

trisk materiel (IP-beteckning)
IEC 60068-2-64:2008 Miljötålighetsprovning

Teckenförklaring
-M/-S = Hyperion 3D-M (mastersensor) /
    Hyperion 3D-S (slavsensor) 
     -H  = Hyperion 3D-H (höjdsensor)
       1  =  Objekt upp till 0,3 m höjd ignoreras

Orderuppgifter

Artikelnr  Beskrivning   Mått
354776

354775

Enskilda komponenter
350842 Hyperion 3D-M mastersensor med hållare
350843 Hyperion 3D-S slavsensor med hållare

358331 Hyperion 3D-H höjdsensor 

354777 Hållare (inkl. skruvar och vattenpass)
för Hyperion 3D-M/Hyperion 3D-S

353227 Styrkabel
för Hyperion 3D-M

346547 Anslutningskabel, dubbelsidig
för Hyperion 3D-S

354778 Täckkåpa för vatten
för Hyperion 3D-M/Hyperion 3D-S

Hyperion 3D-1W (enkelsidig sats)
Består av Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-H, 
1 x hållare, styrkabel 

Hyperion 3D-2W (tvåsidig sats)
Består av Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S, 
Hyperion 3D-H, 2 hållare, styrkabel, datakabel
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Observera
Tekniska uppgifter och rekommendationer för våra produkter är empiriska
värden och är avsedda att ge användaren orientering. Uppgifter i broschyrer 
och datablad garanterar inga speciella produktegenskaper. Speciella 
produktegenskaper som vi skriftligt eller individuellt i undantagsfall medger, 
finns inte med. Vi förbehåller oss rätten till ändringar på grund av teknisk 
vidareutveckling.

Bircher SmartConnect App
För snabb idriftsättning och enkel 
konfigurering av sensorsystemet.
Finns i Google Play Store.

Energikalkylator
För beräkning av energibesparingen 
med individuella portparametrar.
hyperioncalculator.com 


