
Trådløst, online system 
med MATRIX

Nyt fordelene av et online adgangssystem med MATRIX 
og trådløs funksjon.

Systemstrukturen
MATRIX legger til rette for effektiv forvaltning av 
adgangsautorisasjoner, basert på låsplan konsept eller 
faste adgangsprofiler tilordnet personer eller grupper av 
personer. Alle endringer gjøres direkte i programmet. I 
tillegg til online enheter støtter MATRIX også 
adgangskomponenter i Stand-alone, Access-on-Card 
(AoC) eller trådløs. 

En Wireless Gateway, som fungerer som en 
kommunikasjonsmodul for de trådløse komponentene, er 
tilkoblet MATRIX via LAN. 

Autorisasjoner fra MATRIX overføres via gateway til 
komponentene, mens hendelser som passering, varsler og 
batteristatus overføres fra komponenten til MATRIX.
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Bruksområder
Trådløse komponenter brukes vanligvis når kabling er 
vanskelig eller veldig dyrt. 
• Gamle bygninger
• Leide lokaler
• Glassdører/vegger
• Dører uten kabling eller muligheten for å bruke kabling
• Verndede bygg

Bruken av evolo-beslag eller digitalsylindre betyr at det 
ikke trengs kabling eller bare minimal kabling (for 
vegglesere). Installerte komponenter som er forberedt for 
trådløs E320, kan rekonfigureres til trådløs modus. 
Eksisterende stand-alone kan dermed oppgraderes til 
trådløse komponenter i tilfelle økte sikkerhets- eller 
bekvemmelighetskrav. Trådløs modus er særlig velegnet 
der rettigheter stadig endres.

Praktisk betjening på alle områder
Forvaltning av autorisasjoner:
Det brukervennlige grensesnittet til MATRIX hjelper deg 
med å administrere adgangsrettigheter og komponenter 
raskt og enkelt. 

Overføre autorisasjoner:
Alle justeringer og endringer av adgangsrettigheter 
overføres øyeblikkelig til adgangskomponenten. MATRIX 
og de trådløse adgangskomponentene kommuniserer via 
Wireless Gateway. 

For den ansatte:
Ansatte fremviser ganske enkelt mediet sitt til 
komponenten. Denne kontrollerer så raskt 
adgangsrettighetene. Hvis alt er i orden, gis personen 
adgang. 

I tilfelle radioforstyrrelse:
Hvis kommunikasjon med adgangskontrollenheten 
avbrytes på grunn av radioforstyrrelser, kan adgangskom-
ponenten selv fastslå hvorvidt det skal gis adgang, siden 
autorisasjonene lagres internt.



Minimal kabling, men fortsatt på nett? 
Enkelt og praktisk, takket være evolos trådløse 
løsning

Trådløse adgangskomponenter

Registreringsenheter

Forespørsler/ 
hendelser Konfigurasjoner

90 00 90 01 90 03 90 04

Mekatronikksylinder Digitalsylinderc-lever pro c-lever compact Remote reader

MATRIX-operatør

Wireless Gateway
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MATRIX – overordnet system

c-lever pro for store eller utvendige dører evolo digitalsylinder

c-lever compact

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.
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