
SmartCom
Övervaka din drivutrustning - på distans och följ upp med serviceavtal. Installera 
SmartCom i din eller kundens grind, port, bom eller pollare för att läsa av status, 
manövrera eller få ut larm. Allt administreras i en molntjänst via FAAC’s hemsida 
och flera grindar kan övervakas i samma tjänst.

Serviceavtal
SmartCom har en inbyggd räknare för antalet öppningscykler, som används i t.ex. 
serviceavtal. Enheten räknar antal öppningar men även tidsintervallet sedan senaste 
service. Räknaren nollställs efter varje servicetillfälle. Detta innebär en smidig och 
rationell hantering och gör det lättare sälja in nya serviceavtal.

Användning
SmartCom fungerar även som en vanlig GSM-enhet som tillåter utvalda tele-
fonnummer att öppna en grind eller vägbom. Det går även att tidsbegränsa access 
för vissa användare. Vid inbrott eller liknade går det att ta ut en logg för att se aktuella 
påringningar. Möjlighet till ”live-logg” för att i realtid se status på grind, öppen/
stängd. Det går givetvis även att öppna och stänga på distans via programmet. 
Inbyggt årsur används för att hålla grinden öppen dagtid om så önskas. Nationella 
helgdagar appliceras enkelt genom välja vilket land man befinner sig i.

Serviceavtal
Möjlighet finns att dela rättigheter via mail till en kollega, i programmet väljs vilken 
behörighetsnivå man delar ut. 

Larm & övervakning
Du kan välja att få larm över sms eller e-mail med valfri text. Det kan t.ex. vara 
en vikport i en tvätthall där man önskar att få ut larm från portautomatiken eller 
tvättmaskinen.

Teknisk specifikation
Mått 92 x 69 x 26 mm

Matningsspänning 9-30 VAC/DC

Temperaturomr. -30 till +70°C

Strömförbrukning 500 mA

Utgångar 2 st

Ingångar 8 st

Montage Skruv/DIN-clips

014780  SmartCom för eftermontage*
013596  SmartCom monterad i apparatskåpet*

*) SIM-kort ingår. Månadskostnad enligt gällande avtal.  
Normal användning avser 50MB och 50 sms/månad.  
Efter varning debiteras överskriden användning).
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Följ dina anläggningar live på en karta;

 Grön   status OK
 Gul   planera för service
 Röd   serviceintervall överskridet

Artikelnummer för beställning


