Den trådløse funksjonen
fra dormakaba:
Praktisk adgangskontroll

Praktisk
Sikker
Trådløst

Helintegrert og trådløs
Trådløs teknologi har gjort livet enklere på
mange områder – alt fra surfing via WIFI til
telefonsamtaler. Trådløs teknologi gir deg også
store fordeler innen adgangskontroll: Du kan se
og fjernstyre hva som skjer ved døren, og den
gjenkjenner øyeblikkelig hvem som skal ha
adgang, og hvem som ikke skal ha det.
La oss si at du ønsker å installere et elektronisk
låsesystem i et bygg uten at det skal påvirke den
historiske siden ved bygget. Eller du ønsker å
administrere og overvåke en ekstern dør.
Løsningen er enkel: Du kan installere trådløse
adgangskomponenter direkte og brukervennlig i
hele systemet.
Den trådløse funksjonen fra dormakaba hjelper
deg med individuelle og tilpassede løsninger for
hver dør. Du kan utvide eller installere nye
adgangsløsninger raskt, enkelt og
kostnadseffektivt.

Den ideelle kombinasjonen for
smart adgangskontroll

System for adgangsforvaltning

ekstern leser

c-lever pro

trådløs gateway 90 40

mekatronisk sylinder
europrofil

Trådløse dørlåser, sylindre og kortlesere fra oss gir deg en
dobbel fordel: På den ene side får du en enkel og grei
trådløs installasjon, og på den annen side kan du endre
adgangsrettighetene på sekunder, komfortabelt fra
kontorpulten. Du gir adgangsrettigheter raskt og enkelt,
uten behov for programmering på stedet. Du har alltid
tilgang på informasjon om nåværende dørstatus og alle
dørhendelser, og firmware oppdateringer overføres til
dørene trådløst. Dette sikrer bedre
vedlikeholdsplanlegging. Eller for å si det enkelt: Du bruker
mindre tid og får større sikkerhet.
Trådløsfunksjonen kjøres eksternt mens du er på den sikre
siden
Den trådløse løsningen gir deg større sikkerhet: så hvis noen
mister kort eller de blir stjålet, kan du bruke det trådløse
systemet til å tilbakekalle adgangsrettighetene til disse
mediene. Hvis en dør brytes opp, blir administratoren varslet
umiddelbart*.
I tillegg er kommunikasjonen mellom trådløse komponenter
og adgangsforvaltningssystemet kryptert, så det er ingen
risiko for manipulering.

c-lever compact

Viktige trådløse funksjoner
• Enkelt for deg å tilordne adgangsrettigheter
• Du er alltid informert om dørstatus og
adgangshendelser*
• En alarm* utløses hvis en dør brytes opp
• Du kan enkelt gjøre firmware oppdateringer
• Du kan åpne og låse dører med fjernstyring*
• Kommunikasjonen er kryptert
• Du blir automatisk varslet om batteristatus
Fordeler
• Økt sikkerhet for isolerte dører takket være direkte trådløs
overføring
• Mindre administrativt arbeid, ettersom det ikke trengs
programmering på stedet
• Nåværende systemløsninger kan enkelt utvides
• Du kan også koble adgangspunkter til nettverket der
kabling ikke er et alternativ
• Du kan øke brukervennligheten takket være rask
vedlikeholdsinformasjon
*Avhengig av adgangsløsningen
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Adgangsautorisasjoner – helt enkelt
Adgangsrettigheter for ansatte kan enkelt
administreres av personalavdelingen. Like
enkelt kan informasjon om nåværende status
forespørres, og enkeltdører kan overvåkes.

Praktisk trådløsfunksjon
Trygg og rask tildeling av adgangsrettigheter
for besøkende kan utføres i resepsjonen. Kort
som ikke returneres, er ikke noe problem:
autorisasjoner tilbakekalles raskt via det
trådløse systemet.

Vårt engasjement for bærekraft
Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden vår,
som samsvarer med vårt økonomiske, miljømessige og sosiale
samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.
Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet tilnærming innen
byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare opplysninger om et produkts
miljøeffekter gjennom hele dets livssyklus fremstiller dormakaba
miljøprodukterklæringer (EDP-er), basert på helhetsvurderinger av
levetiden.
Besøk oss gjerne:
www.dormakaba.no
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