
Trådløst onlinesystem 
med MATRIX

Få gavn af fordelene ved et onlineadgangssystem med 
MATRIX og trådløs funktion.

Systemstrukturen
MATRIX muliggør effektiv administration af 
adgangsautorisationer, baseret på låseplanskoncept eller 
faste adgangsprofiler tildelt personer eller grupper af 
personer. Alle ændringer foretages direkte i programmet. 
Udover onlineenheder understøtter MATRIX også 
adgangskomponenter i Stand-alone, Access-on-Card 
(AoC) eller trådløs. 

En Wireless Gateway, som fungerer som et 
kommunikationsmodul for de trådløse komponenter, er 
tilkoblet MATRIX via LAN. 

Autorisationer fra MATRIX overføres via gateway til 
komponenterne, mens hændelser som f.eks. passage, 
varsler og batteristatus overføres fra komponenten til 
MATRIX.
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Anvendelsesområder
Trådløse komponenter bruges normalt, når kabling er 
vanskeligt eller meget dyrt. 
• Gamle bygninger
• Udlejningslokaler
• Glasdøre/-vægge
• Døre uden kabling eller mulighed for at bruge kabling
• Beskyttede bygninger

Brugen af evolo-beslag eller digitalcylindre betyder, at der 
ikke behøves kabling eller kun minimal kabling (til 
væglæsere). Installerede komponenter, som er forberedt 
til trådløs E320, kan omkonfigureres til trådløs tilstand. 
Eksisterende stand-alone kan dermed opgraderes til 
trådløse komponenter i tilfælde af øgede krav til sikkerhed 
eller komfort. Trådløs tilstand er særligt velegnet, når 
rettigheder til stadighed ændres.

Praktisk betjening på alle områder
Administration af autorisationer:
Den brugervenlige grænseflade til MATRIX hjælper dig 
med at administrere adgangsrettigheder og komponenter 
hurtigt og enkelt. 

Overførsel af autorisationer:
Alle justeringer og ændringer af adgangsrettigheder 
overføres øjeblikkeligt til adgangskomponenten. MATRIX 
og de trådløse adgangskomponenter kommunikerer via 
Wireless Gateway. 

For den ansatte:
De ansatte fremviser ganske enkelt deres medie til 
komponenten. Denne kontrollerer derefter hurtigt 
adgangsrettighederne. Hvis alt er i orden, gives personen 
adgang. 

I tilfælde af radioforstyrrelse:
Hvis kommunikationen med adgangskontrolenheden 
afbrydes på grund af radioforstyrrelser, kan adgangskom-
ponenten selv fastslå, hvorvidt der skal gives adgang, 
eftersom autorisationerne lagres internt.



Minimal kabling, men fortsat på nettet? 
Enkelt og praktisk, takket være evolos trådløse 
løsning

Trådløse adgangskomponenter

Registreringsenheder

Forespørgsler/ 
hændelser Konfigurationer

90 00 90 01 90 03 90 04

Mekatronikcylinder Digitalcylinderc-lever pro c-lever compact Fjernlæser

MATRIX-operatør

Wireless Gateway
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MATRIX – overordnet system

c-lever pro til store eller udvendige døre evolo digitalcylinder

c-lever compact

Har du spørgsmål? Vi svarer dig gerne.
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