GSS - Garda SmartService
Alt i én og samme enhet

GSS gir deg sikkerhet, vedlikehold og kontroll over dine installasjoner
Installer Garda SmartService i en port, bom, pullert eller annet elektronisk utstyr for å få
full kontroll over elektroniske følere, tilgang, status og live-tilstand. Du kan hvis ønskelig også
motta varslinger og alarmer på SMS.
Alt styres med en bruker fra vår skytjeneste GSS.GARDASIKRING.NO

Alt i én og samme enhet:

Oversiktlig skytjeneste:

GSM KEY med bruker-aksesskontroll og logg
ÅRSUR med unike brukerstyringer og norsk helligdagskalender - klar til bruk
LIVE FEED av portens posisjon og sikkerhetssensorenes tilstand
SERVICE – Summeringsteller og automatisk varsel ved feil og vedlikeholdsbehov
SIM-Kort og Serviceavtale administrert av Garda Sikring – klar til bruk.
SMS-VARSEL som gir muligheter for unikt oppsett per installasjon
NETTBASERT SKYLØSNING som gir kontroll på alle dine installasjoner uansett lokasjon
Anvendelse
GSS gir deg ”live log” og sanntidsvisning av portens status; åpen/lukket, og feilmelding på
fotocelle, klemlist etc. Det er også mulig å åpne og lukke eksternt via programmet. Innebygd årsur brukes til å holde porten åpen om dagen om ønskelig. Nasjonale høytider og
hellig-dager er ferdig programmert inn ved å velge hvilket land enheten er montert i. Garda
SmartService har i tillegg en standard GSM-enhet som tillater valgte telefonnumre å
åpne/stenge en elektrisk port, bom, pullert eller f.eks dør med elektrisk sluttstykke.
Med GSS kan du også begrense tilgangen med definerte åpningstider pr enkeltbruker.
Alarm og overvåkning
Du kan velge å motta alarmer over SMS eller e-post med ønsket tekst. Det kan f.eks. være
en foldeport inn til en byggeplass som ikke stenger når den skal, og det vil da bli sendt
melding fra enheten.
Serviceavtale
GSS har integrert SIM-kort og et innebygd telleverk for antall åpningssykluser. Dette
benyttes til både kontroll over installasjonens trafikk og oppfølging av serviceintervall.
Enheten teller antall åpninger, men også tidsintervallet siden siste service. Telleren
tilbakestilles etter hver gang intervallservice er utført. Dette gir en jevn og sikker drift for
din installasjon.

Ta kontakt med oss for å få ytterligere informasjon om sikker drift og serviceavtale med GSS.
Innlogging/registrering av bruker: www.anleggsikring.no/gss

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!
Garda Anleggsikring AS
Stamveien 8, 1481 Hagan | Tlf. 21 39 50 30 | www.anleggsikring.no | post@anleggsikring.no

Følg med på kartet live:

Grønn = Status OK
Gul = Tid for intervallservice
Rød = Feilmelding

Tekniske spesifikasjoner:
Mål
Spenning
Temperaturomr.
Strømforbruk
Utganger
Innganger
SIM-kort type
Montering

92 x 69 x 26 mm
9-30 VAC / DC
-30 til +70 C
500 mA
2 stk
8 stk
Integrert Micro-SIM
Din-clips

