
Heisstyring 
med MATRIX

Heisstyringen gjør det enkelt å administrere adgang for 
ansatte, besøkende og innleide til bygningens individuelle 
etasjer. 

Bruksområder
I nesten alle bygninger med offentlige områder kan 
adgangen styres direkte ved å velge etasjen i heisen, 
særlig på heiser som man får adgang til fra foajeen eller 
parkeringsanlegg.
• Kontor- og administrasjonsbygninger
• Skoler/universiteter
• Sykehus/pleiehjem
• Offentlige bygninger
• Leilighetskomplekser/feriesteder
• Kjøpesentre

Grunnleggende funksjoner
• Kontroll av adgangsrettigheter
• Visning av etasjene som en person har 

adgangsrettigheter til
• Styring av opptil 64 etasjer
• Loggføring av data
• Helligdager og tidsprofiler kan defineres

Driftsmodus
De individuelle heisene settes opp i MATRIX, og etasjene 
spesifiseres for hver heis i form av romsoner. 



Kan endres uten forvarsel.  
© 2021 dormakaba. Sist oppdatert 03/2021

Oppgave
I noen av etasjene heisen går til, er adgang kun tillatt for 
autoriserte personer. Personflyten skal kunne styres via 
heisene (etasjeautorisasjoner). 

Løsning
Etasjeautorisasjoner gjør at adgangsrettigheter til 
spesifikke etasjer kan defineres for hver enkelt person. 
Dette gjør at adgang til individuelle etasjer i en bygning 
kan styres, også tatt i betraktning helligdager og 
tidsprofiler.

Brukermediet presenteres til kortleser. Den passende 
etasjeautorisasjonen sendes til heisstyringen, og kun  
etasjene som brukerern har rettigheter til kan velges.

Ekstra alternativer
• Glassfrontdeksel for innfelt veggmontering i 

heiskabinen
• PIN-tastatur

Komponenter

01 Overordnet system MATRIX

02 Access Manager 92 00 med utvidelsesmodul 90 30

03 Registreringsenhet

04 Heisstyring

Enkel installasjon
For å sette opp en heisstyring trengs en Access Manager 
92 00 med en leser, samt én eller flere utvidelsesmoduler 
90 30. Takket være den kompakte utformingen og 
montering på DIN-skinne, kan styringsenheten og 
utvidelsesmodulene installeres direkte på taket til 
heisstolen. Opptil åtte utvidelsesmoduler 90 30 som hver 
har åtte utganger, er tilgjengelige. Leseren som er synlig 
for brukerne, installeres i selve heisstolen. Det kreves kun 
én leser per heis for å styre opptil 64 etasjer.

Registreringsenheten kan installeres i egen sokkel eller i de 
som finnes på stedet. Komponenten passer i mange 
forskjellige europeiske bryterdeksler (som Jung, Gira, 
Merten, Feller). Vi tilbyr individuelle monteringsfester for 
Siedle.

Estetiske design
Den prisbelønnede designen passer perfekt inn i 
bygningen. Velg den varianten som passer best for deg.

Registreringsenhet 90 00 med frontdeksel i glass

Heisstyring med MATRIX-diagram 
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Etter fremvisning av adgangsmediet kan du velge ønsket etasje

Alternativ bruk – postkassestyring

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.
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