
Kombinerte driftsmodus 
 med MATRIX

Som ett overordnet system organiserer MATRIX de ulike 
systemvariantene og integrerer dem i en omfattende 
totalløsning tilpasset de individuelle komponentene.

Grenseløs MATRIX-adgangskontroll
Det finnes en dormakaba-løsning for enhver dørtype:
MATRIX sitt integrerende totalsystem kan besvare en 
bygnings ulike sikkerhets- og brukskrav på en fleksibel 
måte. Stand-alone adgangskomponenter uten net-
tilkobling, trådløse komponenter eller kablede online 
komponenter kan kombineres, basert på krav til sikkerhet 
og brukervennlighet. 

Dører som brukes sjelden, kan sikres med Stand-alone 
komponenter. Men fordi det også brukes online enheter, 
kan dører med høyere sikkerhetskrav, som for eksempel 
sluser, også håndteres. Access-on-Card kan håndtere 
rettigheter i bygninger med en stadig endring av brukere 
eller på store eiendommer. De ansatte laster selv inn 
dagens adgangsautorisasjoner på kortet sitt, og får på 
den måten nødvendige adgangsrettigheter til ønsket 
rom/område for en begrenset tidsperiode.



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

Bruksområder
Takket være MATRIX sin allsidige bruk, finnes det nesten 
ingen grenser for mulige bruksområder.
• Gamle bygninger
• Nye bygninger
• På tvers av flere lokasjoner
• Fabrikker
• Sluser
• Utleie lokaler
• Kontorbygg
• Produksjonsanlegg
• Vernede bygg

Adgangskomponentene kan velges individuelt basert på 
bruksområdet.

Enkel og intuitiv betjening
Adgangskomponentene er lette og intuitive i bruk, og kan 
kombineres innenfor systemet. Komponentene kan velges 
avhengig av de spesifikke kravene til døren. 

Kablede komponenter sikrer pålitelig innganger med 
høyere sikkerhetskrav. Dørene kan overvåkes i sanntid og 
fjernåpnes. Trådløse komponenter med batteridrift er 
lette å installere uten behov for kabling av døren. De 
muliggjør raske autorisasjonsendringer og fjernåpning. 
Stand-alone komponenter kan brukes på mer isolerte 
dører, hvor kabling ikke er mulig. Installasjonen er også her 
meget enkel uten store inngrep i dørene. 

Ved å kombinere ulike lesertyper er nesten alt mulig med 
MATRIX. 
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Et system som gir deg alt du ønsker deg
MATRIX kan håndtere rettigheter både online og 
stand-alone ved bruk av  
Access-on-Card

Program-
mer 1460

  Trådløs   Buss   USB   Koaksial   LAN/WLAN   RS-485   Wiegand      Bluetooth       NFC

Registreringsenheter

90 0390 0290 00 90 01

90 04

90 0390 00 90 01

Registreringsenheter

90 04

Kompaktleser

91 04

91 10 91 12

Grensesnitt

Grensesnitt
90 10

bordsleser  
91 08

Stasjonær PC Bærbar 
datamaskin

Nettbrett Smarttelefon

90 31

90 30

Wireless Gateway
90 40

Terminal
96 00

Terminal
97 00

Remote reader

Remote reader
91 25

Remote reader
91 15

Trådløse komponenter

Mekatronikksylinder Digitalsylinder
c-lever pro

c-lever compact Remote reader

Stand-alone komponenter med Whitelist/AoC

Skaplås

Mekatronikksylinder Digitalsylinder
c-lever pro

c-lever compact Remote reader

Kompaktleser

Access Manager
92 00

Access Manager 
92 30 

Wiegand
Access Manager

92 90

Access Manager 
92 30

Wiegand-lesere

Tredjeparts lesere

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.
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