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SLIM ACCESS
SNABB, ENKEL OCH TYDLIG BESÖKSHANTERING

SLIM Access hjälper dig att  garantera maximalt antal besökare i din lokal. Den flexibla 

designen säkerställer att den kan användas i butiker, barer, sportanläggningar, bibliotek, 

toaletter eller andra offentliga utrymmen. Med detta besökssystem säkerställer du att 

riktlinjerna för covid-19 tillämpas och att eventuella böter eller tvångsstängningar 

förhindras.

Utformad för att hjälpa företagare att upprätthålla det maximala antalet besökare i sin 
lokal eller butik. Besökare informeras via LED och ljudsignal om de får komma in i 
lokalen på ett säkert sätt. SLIM Access är lämplig för platser med en dörr-öppning 
som fungerar som kombinerad in- och utgång.  
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LED MED HÖG INTENSITET



I DÖRRÖPPNINGEN
DUBBLA SENSORER
SLIM Access finns som tillval med sensorer på båda 
sidor. Denna konfiguration säkerställer att enheten kan 
användas i dörröppningar upp till 5 meter. Den är 
då utrustad med ett uppladd-ningsbart batteri. 
Därför behöver inga kablar gå genom dörröppningen.
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VID SIDAN AV DÖRREN 
ENKEL SENSOR
SLIM Access är som standard utrustad med sensorer på ena 
sidan. Detta gör det lämpligt att placeras på ena sidan av 
dörröppningen. Detta kan göras åt vänster eller höger. 
Nätsladden kan sedan dras snyggt och enkelt via andra 
sidan. På detta sätt förblir gången fri för dina besökare.

RÄKNA BESÖKARE
SLIM Access använder två infraröda 
sensorer för att noggrant mäta antalet 
besökare i din butik eller lokal. Sensorerna 
registrerar rörelseriktningen för de som går 
förbi. Baserat på rörelseriktningen avgör SLIM 
Access om det är besökare som passerar in 
eller ut.

DISPENSER 
SLIM Access kan utrustas med en hållare för 
handsprit så att man inte behöver placera 
en extra dispenser i dörrområdet. På så 
sätt kan flera funktioner uppfyllas samtidigt.

MOBIL
SLIM Access är lätt att flytta på grund av de 
integrerade hjulen. Enheten kan därför enkelt 
köras in och ut ur din lokal. 

ENKEL INSTALLATION
Enheten är lätt att konfigurera via en vridknapp 
bakom en lättåtkomlig lucka på baksidan. Med 
vridreglaget kan du ange maximalt antal 
besökare och återställa mätningen. Det 
aktuella antalet besökare visas på en LCD-
skärm.

PLUG AND PLAY
Ingen ytterligare programvara eller installation 
krävs för att börja arbeta med SLIM Access. 
När du slår på enheten fungerar den genast.

TYDLIG KOMMUNIKATION
Förutom LED-kommunikationen avger 
SLIM Access en ljudsignal när en 
besökare kommer in i lokalen när det 
röda ljuset visas. Med denna signal varnas 
både besökaren och personal om att det 
maximala antalet besökare är överskridet. 

UNIK MINIMAL DESIGN - ENKEL ANVÄNDNING 
- BATTERI/NÄTDRIFT




