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Hero Balancer is een gebouwbeheersysteem (GBS) van 

deze tijd.Het GBS is makkelijk te installeren, 

configureren en beheren doordat zowel de

hardware als de software modulair is. Het Hero GBS is 

dé oplossing voor middelgrote en kleine gebouwen.

Regeltechniek moet betaalbaar én gebruiksvriendelijk zijn. Jij ontvangt 
van Hero Balancer jouw GBS als plug-and-play installatiepakket. Het GBS 
is makkelijk te installeren. Regeltechnische wijzigingen na installatie kun 
jij, ook zonder regeltechnische kennis, eenvoudig zelf maken.

HERO CLOUD GBS

Hero Balancer: Installateur:

VERANTWOORDELIJKHEDEN

CO2

Facturering van de maandfee kan Hero Balancer verzorgen of dit kan de installateur zelf regelen. 

Hero levert benodigde hardware 
voor installatie exclusief bekabeling

Hero levert 2e lijns support 
aan de installateur

Hero factureert hardware kosten 
aan installateur wanneer 

installateur verkoopt

Installeer in een paar uur een GBS

Houdt je klant relatie warm en simpel

Verdien eenmalig en terugkerend

Sensoren
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Inzicht en controle

Installatiegemak Maandelijkse omzet

HERO VOOR DE INSTALLATEUR

Een gebouwbeheersysteem installeren was 
nog nooit zo makkelijk. Met de modulaire 
hardware van Hero kun je ook zonder 
regeltechnische kennis een GBS installeren.

Deel mee in het maandelijkse 
onderhoudsmodel. Verleen service aan de 
eindklant en ontvang een percentage van 
het maandelijkse onderhoudsmodel.

Krijg inzicht in de performance van jouw 
klimaatinstallatie en configureer op afstand 
jouw installatie. Iets aanpassen? Een 
wijziging is in enkele klikken gemaakt.

Help klanten sneller en beter door het 
plaatsen van een Hero GBS. Maak jouw 
klant blij en doe zelf meer met minder 
mensen. Wees storingen voor en voorkom 
klachten.

Win opdrachten van concurrenten en 
aanbestedingen. Het Hero GBS is veel 
betaalbaarder dan een traditioneel GBS.  
De goede prijs-kwaliteitverhouding maakt 
verkopen een (b)eitje.

Efficiëntie

Opdrachten winnen

“Deze bedrijven gingen jou voor”



4welkom@herobalancer.nlwww.herobalancer.com Spanbroekerweg 162, 1715 GV Spanbroek

HERO GBS V.S. TRADITIONEEL GBS

“Het grootste voordeel is dat het Hero GBS heel makkelijk te installeren is en dat
het goed te regelen is van afstand, ook vanaf de mobiele telefoon!”

Ron van Uffelen
Loodgietersbedrijf Ron van Uffelen

Hardware

HERO BALANCER TRADITIONELE GBS

Software

Kosten

Hardware

Software

Kosten

Hero maakt gebruik van modulaire 
hardware van het merk Wago. Tevens 
gebruiken wij provider onafhankelijke 
modems voor een betrouwbare 
connectie van het GBS.

Installatie wordt vanuit de Cloud 
aangestuurd met een lokaal 
geprogrammeerde back-up op locatie.

Software voor aansturen 
klimaatinstallatie is modulair 
opgebouwd. Een uitbreiding of 
aanpassing van het systeem is in enkele 
klikken gemaakt.

Software voor aansturing draait in de 
Cloud.

1/5 van een Priva. De modulaire 
hardware en software maken het 
engineeren én 
installeren van een nieuw GBS goedkoop 
en eenvoudig.

Voor het maandelijkse abonnement 
wordt de software van het Hero GBS 
onderhouden en verbeterd. 

Verbeteringen aan de software worden 
automatisch gepusht naar alle 
installaties.

Hardware is niet eenvoudig uit te 
breiden / aan te passen. Geen 
dedicated netwerkverbinding. 
Verbinding gaat vaak via netwerk van de 
klant (onveilig / onstabiel).

Lokaal geprogrammeerde regeling. 
Daardoor zijn regeltechnische 
wijzigingen duur en omslachtig.

Software voor aansturen van de 
klimaatinstallatie is project specifiek. 
Installatietechnische wijzigingen leiden 
tot dure regeltechnische wijzigingen in 
de lokaal geprogrammeerde software. 
Een uitbreiding van het systeem kost 
veel tijd en geld.

Software voor aansturing draait lokaal 
op de controller.

Hoge eenmalige investering. Project 
specifieke software is kostbaar en niet 
reproduceerbaar.

Na installatie geen optimalisering / 
verbeteringen meer aan de software. 
Verbeteringen /  aanpassingen kosten 
veel geld.

Verbeteringen aan de software dienen 
per installatie op locatie gedaan te 
worden. Wordt daardoor weinig gedaan.
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Alle Hero Hardware overzichtelijk op een 
rij. Bereken zelf de kosten voor een 
nieuw GBS.

Hero Balancer gaat bij het engineeren 
van een GBS uit van correct 
functionerende veldapparatuur.

De Hero Gateway wordt gebruikt voor het 
uitlezen en aansturen van OpenTherm en 
EMS ketels.

De draadloze sensoren (loRa, accus, 5 
jaar mee) worden gebruikt om het
binnenklimaat in het project inzichtelijk
te maken.

Hero biedt jou naast controllers en 
binnenklimaatsensoren nog meer 
hardware voor het creëren van de beste 
installatie voor jou klant. Voor het 
downloaden van de prijslijst scan 
onderstaande QR-code.

Jouw Hero regelkast wordt plug & play 
geleverd inclusief o.a. WAGO
basisstation, I/O uitbreidingen, Phoenix 
power supply en provider onafhankelijk 
modem. Voor de volledige technische 
specificatie scan onderstaande QR code.

Met de Hero Gateway lees je alle 
parameters van jouw ketels uit en krijg je 
meldingen bij overschrijdingen van 
grenswaardes. Tevens stuur je met de 
Gateway zeer kostenefficiënt ketels online 
aan. Voor de volledige technische 
specificatie scan onderstaande QR code.

De sensoren zijn er in verschillende 
vormen. De meest gebruikte functies van 
de sensoren zijn CO2, fijnstof, temperatuur 
en luchtvochtigheid. Voor de volledige 
technische specificatie scan onderstaande 
QR code.

QR-CODE

Hero Balancer Prijslijst

Hero Balancer Regelkast

Hero Balancer Gateway

Hero Balancer Sensoren
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WIJ KOPPELEN MET OF VERVANGEN O.A. :

De in deze brochure getoonde informatie is met veel zorg samengesteld.  
Hero Balancer B.V. kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de getoonde informatie. Hero Balancer B.V. aanvaardt dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid hiervan en behoudt zich 
het recht voor om de informatie ten allen tijde te verbeteren of anderszins te 
wijzigen. Kijk voor de meest recente informatie op onze website:  
www.herobalancer.com


