
Kombineret driftstilstand  
med MATRIX

Som et overordnet system organiserer MATRIX de forskel-
lige systemvarianter og integrerer dem i en omfattende 
totalløsning, der er tilpasset de individuelle komponenter.

Grænseløs MATRIX-adgangskontrol
Der er en dormakaba-løsning til enhver dørtype:
MATRIX kan med sit integrerende totalsystem opfylde en 
bygnings forskellige sikkerheds- og brugskrav på en 
fleksibel måde. Stand-alone-adgangskomponenter uden 
netkobling, trådløse komponenter eller kablede online-
komponenter kan kombineres baseret på krav til sikkerhed 
og brugervenlighed. 

Døre, som sjældent bruges, kan sikres med 
Stand-alone-komponenter. Men fordi der også anvendes 
onlineenheder, kan døre med højere sikkerhedskrav, som f.
eks. sluser, også håndteres. Access-on-Card kan håndtere 
rettigheder i bygninger med en stadig udskiftning af 
brugere eller i store ejendomme. De ansatte indlæser selv 
dagens adgangsautorisationer på deres kort og får på 
den måde de nødvendige adgangsrettigheder til et ønsket 
rum/område i en begrænset tidsperiode.



Kan ændres uden forudgående varsel.  
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Anvendelsesområder
Takket være den alsidige brug af MATRIX er der næsten 
ingen grænser for mulige anvendelsesområder.
• Gamle bygninger
• Nye bygninger
• På tværs af flere lokationer
• Fabrikker
• Sluser
• Udlejningslokaler
• Kontorbygninger
• Produktionsanlæg
• Beskyttede bygninger

Adgangskomponenterne kan vælges individuelt baseret 
på anvendelsesområdet.

Nem og intuitiv betjening
Adgangskomponenterne er lette og intuitive at bruge og 
kan kombineres i systemet. Komponenterne kan vælges 
alt efter de specifikke krav til døren. 

Kablede komponenter sikrer pålidelige indgange med 
højere sikkerhedskrav. Dørene kan overvåges i realtid og 
fjernåbnes. Trådløse komponenter med batteridrift er 
nemme at installere uden behov for kabling af døren. De 
muliggør hurtige autorisationsændringer og fjernåbning. 
Stand-alone-komponenter kan bruges på mere isolerede 
døre, hvor kabling ikke er mulig. Installationen er også her 
meget enkel uden store indgreb i dørene. 

Ved at kombinere forskellige læsertyper er næsten alt 
muligt med MATRIX. 
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Et system, som giver dig alt det, du ønsker dig
MATRIX kan håndtere rettigheder både online og 
stand-alone ved brug af  
Access-on-Card

Program-
mer 1460

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

Registreringsenheder

90 0390 0290 00 90 01

90 04

90 0390 00 90 01

Registreringsenheder

90 04

Kompaktlæser

91 04

91 10 91 12

Grænseflade

Grænseflade
90 10

Bordlæser  
91 08

Stationær pc Bærbar 
computer

Tablet Smartphone

90 31

90 30

Wireless Gateway
90 40

Terminal
96 00

Terminal
97 00

Fjernlæser

Fjernlæser
91 25

Fjernlæser
91 15

Trådløse komponenter

Mekatronikcylinder Digitalcylinder
c-lever pro

c-lever compact Fjernlæser

Stand-alone-komponenter med Whitelist/AoC

Skabslås

Mekatronikcylinder Digitalcylinder
c-lever pro

c-lever compact Fjernlæser

Kompaktlæser

Access Manager
92 00

Access Manager 
92 30 

Wiegand
Access Manager

92 90

Access Manager 
92 30

Wiegand-læsere

Tredjepartslæsere

Har du spørgsmål? Vi svarer dig gerne.
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