
Heras elstängsellarm är ett elegant elektroniskt larmsystem 
som på ett mycket effektivt sätt avskräcker objudna gäster 
utan att äventyra utseendet på det aktuella områdesskyddet. 

Systemet består av horisontella larmtrådar som startar en liten 
bit ovanför marken och fortsätter upp till ca: 2500 mm höjd. En 
spänning om ca: 8500 V pulserar ut genom larmtrådarna och 
skapar ett avskräckande och preventivt skydd. Samtidigt läser 
elektroniken kontinuerligt av spänningspulsernas förinsta- 
llerade värden. Avviker de går larmet. Denna kombination gör 
systemet extremt svårforcerat. Systemet är modulärt och flera 
zoner kan kombineras för att skapa exakt rätt lösning för er 
specifika situation. 
 
För att uppnå högsta kvalitet tillverkar vi elstängsellarmen i 
egen regi. Vi har egen tillverkning av bland annat apparatskåp, 
isolatorstolpar och högvoltskontakter.

Detektering

Experts in perimeter protection

• Heras elstängsellarm avskräcker, 
upptäcker och fördröjer eventuella 
inkräktare utan att kompromissa 
med stängslets utseende. Ett unikt 
och patenterat system med 
isolatorstolpar i av stål. Inga 
mellanhänder! 

• Egen tillverkning av bland annat 
apparatskåp, isolatorstolpar och 
högvoltskontakter. 

Elstängsellarm HEF
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Tekniska specifikationer

Utföranden
Ett mycket flexibelt högsäkerhetssystem som kan levereras i 
flera olika utföranden med en grund av stålprofiler. 

• Wire eller tråd
• 1-zon eller uppdelat i flera zoner
• Högvolt eller lågvolt, eller rent av med båda funktionerna
• Alla komponenter levereras i galvaniserat eller mattsvart
• Höjder upp till 3000 mm, 2500 mm är standard

Tillval/extrautrustning
• Siren  
• Kodlås
• Lågvoltslarm dagtid
• Blixtljus  
• Fjärrkontroll  
• Apparatskåp i RF
• GSM-uppringare  
• Pulslampa

Typ Herrgårdsgrind

Matarspänning 230 V 1-fas 

Utspänning Cirka 8 KV

Urladdningsenergi Upp till 4 J (2,5 J per zon vid två eller flera zoner)

Antal zoner 1-zon utbyggbart till 18 högvoltszoner

Strömförbrukning 30 mA (viloläge), 550 mA (driftläge)    

Effekt 8-25 W

Frekvens 0,8 Hz

Backupbatteri Underhållsfritt 12 V, 7 Ah (backup vid  
strömbortfall ca 8-24 h)

Säkring energizer 2 A fin

Mått kapsling (bxhxd) 500x500x200 mm

Material kapsling Lackerad stålplåt

IP klassning IP65

Infästning 4-punktsbeslag 

Lås Cylinderlås

Sabotageskydd Mikrobrytare / dörröppningslarm

Överspänningsskydd Elektroniskt
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Z-28 är byggd enligt högsta kvalitetsnormer och innehåller inga rörliga delar.


