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ProAccess

Lättinstallerad, motståndskraftig, mångsidig

• Installeras snabbt och enkelt tack vare montering ovanför marknivå

• Inbyggt värme och IP65-skydd för optimal användning utomhus

• Flera funktioner möjliggör smidig anpassning efter olika tillämpningar

Fordonsavkänningssensor för portar och bommar



ProAccess

Användarvänlig installation
•  Tack vare montering 0,5 m ovanför marknivå 

krävs inget ytarbete

•  Användarvänlig menystyrning och feedback 
via LED

•  Känslighet och avkänningsvinkel (± 30°) kan 
justeras för precis avkänning

•  Triangelfäste för montering i 45° och 90° 
är tillgänglig

•  Sensorenheten kan tas bort för underhåll

Horisontell 
vinkeljustering

Ignorerande 
av personer

Inbyggt 
värme

Fordonsavkänningssensor för portar och bommar

Lättinstallerad, motståndskraftig, mångsidig
ProAccess är en högpresterande sensor för fordonsavkänning som kombinerar mikrovågs- och ultraljudsteknik. ProAccess kan 
snabbt aktivera spärrar, parkeringsautomater, portar eller pollare när ett fordon närmar sig. Som kombinerad sensor kan den 
även hindra fordon från att skadas av den rörliga delen i åtkomstsystemet.

Tack vare att ProAccess monteras ovanför marknivå är det ett lättinstallerat alternativ för tillämpningar där slingdetektorer 
inte kan användas. Enheten monteras på 0,5 m höjd och har ett avstånd upp till 5,5 m. ProAccess lämpar sig för våta och 
kalla miljöer tack vare kapslingsklassen IP65 och det inbyggda värme.

Hög motståndskraft
•  Den inbyggde värmen säkerställer stabil 

drift i kalla miljöer

•  Pålitlig avkänning även vid hastigheter upp 
till 20 km/h

•  Hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
undviker oönskade störningar från andra 
komponenter

• Uppfyller kapslingsklass IP65

Flera funktioner för god mångsidighet
•  Olika lägen för aktivering och fordonsskydd

•  Objektdifferentiering kan fi ltrera bort 
persontrafi k

•  Materialoberoende avkänning av fordon

•  Möjlighet att lära in stationära objekt

•  Ingång för WAKE- eller INHIBIT-signal

Fördelar



Tillämpningar

Tillämpning
Aktivering av biljettautomater och närvarode-
tektering vid bommar

Lösning 
•  1 ProAccess aktiverar biljettautomaten på 

begäran och sparar därmed energi 
•  1 ProAccess övervakar aktiviteten i 

spärrområdet 
•  1 S-Line- säkerhetslist säkerställer ett 

standardenligt skydd med stängningslist

Fördelar
• Maskering av människor: mänsklig trafik 

filtreras bort som skydd mot fusk
• Inga ytarbeten nödvändiga tack vare 

montering ovanför marknivå
• Helintegrerad för högt skydd mot vandalism

Tillämpning
Närvarodetektering vid grind

Lösning 
2 ProAccess-enheter för fordonsskydd på 
båda sidor av grinden utöver ExpertSystem XL-
säkerhetslister och ett ExpertSystem XRF-
signalöverföringssystem

Fördelar
• Ingen ledningsdragning på andra sidan
• Pålitlig närvarodetektering för fordon
• Standardenligt skydd med stängningslist

Tillämpning
Aktivering och närvarodetektering vid bommar

Lösning 
Installation av 2 ProAccess-enheter, en för 
spärraktivering (i 45°), en för fordonsskydd 
(i 90°) och en S-Line-säkerhetslist

Fördelar
• Inga ytarbeten nödvändiga tack vare 

montering ovanför marknivå

Tillbehör

Monteringsbygel för ProAccess
Möjliggör enkel installation i 45° och mer 
flexibel vinkeljustering.



Tekniska data

Mekaniska data
Färg Grå/mörkgrå
Kapslingens material ABS
Mått 175× 80 ×72,5 mm (L×B× D)
Vikt 420 g
Installationshöjd 500 mm
Sensorvinkeljustering Vänster och höger: 
 ±30 grader

Tekniska data
Teknik Mikrovåg: 24 GHz,  
 Ultraljud: 56 kHz
Avkänningsavstånd Mikrovågor 0,8 till 5,5 m,  
  max. avstånd justerbart;
  Ultraljud 0,1 till 1,5 m,  
  max. avstånd justerbart
Avkänningsbar 2 till 20 km/h
fordonshastighet
Avancerade funktioner Ignorerande av människor,
  närvarotimer,
  känslighetsökning

Elektriska data
Försörjningsspänning 12–24 VDC
Effektförbrukning Värme aktiverat: 
 < 200 mA,
 Värme inaktiverat:  
 < 80 mA (vid 24 V)
Svarstid 500 ms
Ingång Aktiv låg/ hög,
 omkopplingsbar
Utgång Reläutgång 30 VDC, 0,3 A  
 (no/nc omkopplingsbar)
Display Status: flerfärgs-LED  
 (grön, röd, gul, lila, blå);
 Inställningar med knappar 
 och LED:er

Omgivningsvillkor
Kapslingsklass IP65
Omgivningstemperatur –30 ° C till +50 ° C
Driftmiljö 95 % max. (ingen kondens)
luftfuktighet

Direktiv
Direktiv RED 2014/53/EU,
 RoHS 2011/65/EU,
 WEEE 2012/19/EU
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Observera
Teknisk information och rekommendationer om våra produkter baseras 
på erfarenhet och visas som hjälp för användaren. Informationen i våra 
broschyrer och datablad garanterar inte särskilda egenskaperhos produk-
terna. Detta gäller inte särskilda produktegenskaper som bekräftats av 
oss i skrift eller individuellt. Tekniska avvikelser kan förekomma.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz 
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Beställningsinformation

Artikelnr  Beskrivning   Mått
398522

399601

ProAccess
Sensorer för fordonsavkänning
vid bommar och grindar

Bracket PrAc
Monteringsbygel

S-Line
Elektriskt minisystem med säkerhetslist

ExpertSystem XL
Modulärt säkerhetslistsystem
för grind-/porttillämpningar

Kompletterande produkter


