
Elevatorstyring 
med MATRIX

Elevatorstyringen gør det nemt at administrere adgang 
for ansatte, besøgende og midlertidigt ansatte til bygnin-
gens individuelle etager. 

Anvendelsesområder
I næsten alle bygninger med offentlige områder kan 
adgangen styres direkte ved at vælge etagen i elevatoren, 
særligt i elevatorer, som man får adgang til fra foyeren 
eller et parkeringsanlæg.
• Kontor- og administrationsbygninger
• Skoler/universiteter
• Sygehuse/plejehjem
• Offentlige bygninger
• Lejlighedskomplekser/feriesteder
• Indkøbscentre

Grundlæggende funktioner
• Kontrol af adgangsrettigheder
• Visning af etagerne, som en person har 

adgangsrettigheder til
• Styring af op til 64 etager
• Logføring af data
• Helligdage og tidsprofiler kan defineres

Driftstilstand
De individuelle elevatorer opsættes i MATRIX, og etagerne 
specificeres for hver elevator i form af rumzoner. 
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Problem
På nogle af etagerne, hvortil elevatoren går, er adgang 
kun tilladt for autoriserede personer. Personstrømmen 
skal kunne styres via elevatorerne (etageautorisationer). 

Løsning
Etageautorisationer gør, at adgangsrettigheder til 
specifikke etager kan defineres for hver enkelt person. 
Dette gør, at adgang til individuelle etager i en bygning 
kan styres, også med hensyntagen til helligdage og 
tidsprofiler.

Brugermediet præsenteres for kortlæseren. Den passende 
etageautorisation sendes til elevatorstyringen, og det er 
kun de etager, som brugerne har rettigheder til, der kan 
vælges.

Ekstra alternativer
• Frontdæksel i glas til planmonteret vægmontering i 

elevatorkabinen
• PIN-tastatur

Komponenter

01 Overordnet system MATRIX

02 Access Manager 92 00 med udvidelsesmodul 90 30

03 Registreringsenhed

04 Elevatorstyring

Nem installation
Til at opsætte elevatorstyring skal man bruge en Access 
Manager 92 00 med en læser samt ét eller flere 
udvidelsesmoduler 90 30. Takket være den kompakte 
udformning og montering på DIN-skinne kan 
styringsenheden og udvidelsesmodulerne installeres 
direkte på taget til elevatorstolen. Op til otte 
udvidelsesmoduler 90 30, som hver har otte udgange, er 
tilgængelige. Læseren, som er synlig for brugeren, 
installeres i selve elevatorstolen. Der kræves kun én læser 
pr. elevator til at styre op til 64 etager.

Registreringsenheden kan installeres i egen sokkel eller i 
dem, der findes på stedet. Komponenten passer i mange 
forskellige europæiske kontaktpaneler (som f.eks. Jung, 
Gira, Merten, Feller). Vi tilbyder individuelle monterings-
beslag til Siedle.

Æstetisk design
Det prisbelønnede design passer perfekt ind i bygningen. 
Vælg den variant, der passer bedst til dig.

Registreringsenhed 90 00 med frontdæksel i glas

Elevatorstyring med MATRIX-diagram 
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Efter fremvisning af adgangsmediet kan du vælge den ønskede etage

Alternativ brug – postkassestyring

Har du spørgsmål? Vi svarer dig gerne.
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