Toegangscontrole

Beveiliging en beheer
van toegangen

Met toegangscontrolesystemen van DORMA kan de veiligheid
en het beheer van deuren en toegangen van woningen tot
kantoor- en fabrieksgebouwen gewaarborgd worden. Zelfs
voor toepassingen waar een centraal beheerd netwerk voor
deuren, poorten, liften, toegang tot parkeerplaatsen of
autorisaties om een machine te bedienen noodzakelijk zijn.
In deze brochure worden de modulair ontworpen producten van
DORMA gedetailleerd voorgesteld en worden aan de hand van

realistische situaties oplossingen getoond voor de meest uiteenlopende veiligheidseisen en toepassingsgebieden. Hierbij wordt
doelgericht gewerkt met aanvullende componenten rond de deur,
die de werking van uitgebreide toegangsoplossingen garanderen.
Naast de eerste installatie zijn er heel wat DORMA producten
en deurcomponenten die het mogelijk maken om op een
eenvoudige, betaalbare manier het toegangscontrolesysteem
uit te breiden en aanpassingen uit te voeren.

Sparkasse Düsseldorf –
DORMA toegangscontrole
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Ziekenhuis van de stad Wolfsburg – DORMA toegangscontrole
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Wie heeft waar en wanneer toegang?
Toegangscontrolesystemen beveiligen en beheren
Moderne toegangscontrolesystemen bepalen wie waar en
wanneer naar binnen mag. Hierbij dient met de verschillende
eisen op het vlak van veiligheid en organisatie rekening
gehouden te worden, zoals het volgende voorbeeld duidelijk
maakt. Het ziekenhuis van de Duitse stad Wolfsburg is na
Volkswagen de grootste werkgever van de stad. De ongeveer
1.600 werknemers van het ziekenhuis verzorgen jaarlijks
zo’n 27.000 klinische en 32.000 ambulante patiënten. Er
moet heel wat worden beveiligd: het leven van patiënten op
de afdeling intensieve verzorging, pasgeborenen in de kraamkliniek, het computerlokaal, technische installaties, onderzoeksafdelingen, geneesmiddelen, apparaten en patiëntengegevens. Alles, wat beveiligd moet worden, bevindt zich
achter deuren. Hiervoor biedt DORMA de oplossing.
Wie mag?
Een voortdurende stroom van patiënten en bezoekers, talrijke
leveranciers, werknemers uit verschillende werkgebieden in
combinatie met een enorm, op het eerste gezicht onoverzichtelijk gebouwencomplex. Om in het ziekenhuis diefstal en
misbruik tegen te gaan worden alle deuren en zones voor de
veiligheid bewaakt. De DORMA toegangscontrolesystemen
controleren de toegangsrechten en verhinderen de toegang
aan onbevoegde personen.

Wie mag waar?
Het systeem controleert de rechten van een persoon om
een lokaal of een ruimte achter de deur te betreden. De
toegangsrechten zijn individueel per persoon toegekend.
Wie mag waar, wanneer binnen?
Het systeem controleert of dat de toegangsrechten ook voor
het huidige tijdstip geldig zijn. Door tijdszones te combineren met de gebruikers in verschillende ruimtes is er een zeer
gedifferentieerde toekenning van toegangsrechten mogelijk.
Precieze tijdsintervallen voor de toegang van schoonmaakdiensten, toegang voor werknemers enkel binnen de werktijden, geen toegang tijdens het weekend of roosters voor
ploegendiensten zijn voorbeelden van de uitgebreide mogelijkheden van tijdsbeheer en toegangsrechten.
Registratie en beheer
Elke gebeurtenis – wie, waar, wanneer – wordt door het
toegangscontrolesysteem automatisch geregistreerd. Deze
registratie kan, voor de bescherming van de privacy, geheimgehouden blijven. Bij pogingen tot saboteren of wanneer een
deur lang openstaat wordt een alarmmelding naar de centrale
controlekamer gestuurd. Van daaruit worden alle toegangen
en toegangsrechten gestuurd, bewaakt en beheerd.

Toegangscontrolesystemen beveiligen en beheren
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Woning – DORMA toegangscontrole
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Toegangsrechten controleren, deur openen, sluiten, vergrendelen,
bewaken: werking van een uitgebreide toegangsoplossing
Voor toegangscontrolesystemen zijn gesloten deuren een
noodzakelijke vereiste. Vooral wanneer veel personen aan een
toegangscontrole voorbijkomen, moet worden verzekerd dat
de deur na elke ontgrendeling opnieuw wordt gesloten.
Daarom zijn bijkomende producten, zoals een deurdranger,
deurvergrendelaar,… noodzakelijk.
De werking van een installatie voor toegangscontrole wordt
hier aan de hand van het toegangscontrolesysteem CODIC
MasterCard in combinatie met bijkomende componenten van
DORMA toegelicht.
Toegangsrechten controleren 1
De toegangslezer controleert de toegangsrechten van de
gebruikerskaart. In het voorbeeld: lezer met codeklavier/toetsentableau CODIC MasterCard.
Deur openen 2
Als de gebruikerskaart toegang heeft, zal de sturing de deur
ontgrendelen. Elektrische sloten of elektrische sluitplaten
kunnen hier toegepast worden . Uitzonderingen zijn toegangscontrolesystemen zoals DORMA XS-cilinder/-beslag, die
aan de deur zijn bevestigd en onmiddellijk op de dag- en
nachtschoot werken.
In het voorbeeld: anti-paniekmotorslot DORMA SVP 2000.

Deur sluiten 3
Nadat aan een bevoegde persoon toegang is verleend, moet
de deur autonoom sluiten. Deursluiters of automatische aandrijvingen brengen de deur terug in gesloten en vergrendelde
toestand. In het voorbeeld: inbouwdeursluiter DORMA ITS.
Deur vergrendelen 4
Het vergrendelen van de deur wordt mogelijk door speciale
motorsloten die de nachtschoot automatisch uitwerpen.
In het voorbeeld: anti-paniekmotorslot DORMA SVP 2000.
Deur bewaken 5
Deurcontacten bewaken de toestand van de deur en kunnen
indien nodig een alarmmelding versturen.
In het voorbeeld: in het kozijn ingebouwd deurcontact
DORMA TK.
Uitgebreide toegangsoplossingen van DORMA
Als producent van systeemtechnieken rond deuren biedt
DORMA met de divisies veiligheidstechniek, deurtechniek en
automatic alle mogelijkheden die voor de realisatie van
uitgebreide toegangsoplossingen nodig zijn. De producten
zijn op elkaar afgestemd en functioneren probleemloos
samen.

Werking van een toegangscontrolesysteem
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1––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 99––––––––––––––––––––––––– 2.000––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– – – – o n b e g r e n s d

MasterCard
Tot 99 gebruikers.
Creëren/beheren van toegangsrechten met een programmeerkaart.
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Offlinesysteem
Tot 2.000 gebruikers.
Creëren/beheren van toegangs
rechten met toegangscontrolesoftware DORMA MATRIX en een
portable-PC.

Access on Card
Onbeperkt veel gebruikers.
Creëren/beheren van toegangs
rechten met DORMA MATRIX
door het schrijven van deze
rechten op de toegangskaarten.

Onlinesysteem
Onbeperkt veel gebruikers.
Draadloos creëren/beheren
van toegangsrechten met
DORMA MATRIX.

Toegangskaarten, toegangslezers, toegangscontrolesystemen:
individuele toegangsoplossingen
Met de modulair ontworpen producten van DORMA kunnen
individuele oplossingen worden verwezenlijkt en gemakkelijk
aan gewijzigde of strengere eisen worden aangepast. Dit kan
zowel voor kleine ondernemingen als voor grote concerns,
met de zekerheid dat in de toekomst bij iedere systeemuitbreiding, de beschikbare componenten verder kunnen
worden gebruikt.
Toegangskaarten
De toegangskaart dient als identiteitsbewijs en wordt door de
toegangslezer op toegangsrechten gecontroleerd. Toegangskaarten zijn in verschillende vormen te verkrijgen. Populair
en gebruiksvriendelijk zijn toegangskaarten en transponders.
Maar ook bijzondere vormen als een polshorloge van Junghans met geïntegreerde transponderchip worden hiervoor
gebruikt. Toegangslezers van DORMA werken met passieve
toegangskaarten, waarvoor geen batterij nodig is.
Toegangslezer
Met toegangslezers voor binnen en buiten, opbouw of
inbouw, op design afgestemde modellen, vandalismebestendige modellen en zowel draadloze modellen als bekabelde
modellen dekt DORMA nagenoeg alle toepassingsgebieden.

Toegangslezers en -kaarten communiceren via leestechnologieën als MIFARE, LEGIC of HITAG. Systemen verschillen
onder andere in de leesafstand, die van een paar centimeter
tot meer dan een meter kan bedragen. De leestechnologie
heeft een gevoelige invloed op de totale kostprijs en daarom
moet de keuze volgens de behoefte worden gemaakt. Een
grotere leesafstand heeft bijvoorbeeld pas echt zin wanneer
deze nodig is voor toegangscontrole bij de ingang van
parkeerterrein of ondergrondse parkeergarages. Bovendien
ondersteunen bepaalde leestechnologieën bijkomende
toepassingen zoals de betaling in de kantine of aan automaten of ook tijdregistratie/tijdbeheer. De gebruiker heeft
hierdoor maar 1 kaart nodig voor alle toepassingen.
Toegangscontrolesystemen
Toegangscontrolesystemen maken het mogelijk om toegangsrechten te creëren, te beheren en te bewaken. Met MasterCard, Offline, Access on Card, de bekabelde en/of draadloze
Online-netwerksystemen alsook het speciale TMS-systeem
biedt DORMA uiteenlopende oplossingen voor zowel kleine
als grote behoeften. De grafiek links geeft een mogelijke
systeemuitbreiding weer.

Toegangskaarten, transponders en
polshorloges van Junghans met
geïntegreerde transponderchip (keuze
uit diverse horloges).

Individuele toegangsoplossingen
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Producten

MATRIX
toegangscontrolesoftware

Overzichtelijk, modulair, op een browser gebaseerd, onafhankelijk van een
databank: DORMA MATRIX beheert veiligheid, personeel en gebouwen
Met MATRIX schept DORMA een platform dat voortaan alle
systemen en toepassingen rondom de deur – of ze nu van
DORMA of andere aanbieders zijn – samenbrengt en overzichtelijk centraal bestuurt. Het doel is een geoptimaliseerd
beheren van veiligheid, personeel en gebouwen. In deze
organisatie hoeven de verschillende afzonderlijke systemen,
zoals toegangscontrole, vluchtwegbeveiliging, tijdsregistratie
en videobewaking, niet meer via de respectievelijke software
en de bijbehorende kosten te worden onderhouden en
beheerd. Daardoor schakelt MATRIX het risico op veiligheidslancunes uit dat met de jaren toeneemt omdat onderdelen

van het systeem niet op elkaar zijn afgestemd of omdat ze
niet op elkaar kunnen worden afgestemd. Hiermee gaan een
duidelijk verbeterde doeltreffendheid, bruikbaarheid en
toekomstgerichtheid samen.
Daarom zal MATRIX de modules toegangscontrole, vluchtwegbeveiliging/deurbeheer, tijdregistratie/tijdbeheer, videobewaking en kantineafrekening omvatten. Alle software
modules zijn afzonderlijk verkrijgbaar en kunnen volgens
behoefte worden samengesteld of uitgebreid.

MATRIX-module toegangscontrole
De DORMA MATRIX-module voor de toegangscontrole is een
software om toegangsautorisaties alsook toegangscomponenten die rondom de deur zijn aangesloten te creëren, te
beheren, te besturen en te bewaken.
Voordelen voor de gebruiker
• Hoog bedieningscomfort
• Overzichtelijk beheren en besturen
• Meertalig tot op het gegevensniveau (o. a. duits, engels,
frans & nederlands)
Voordelen van de Software MATRIX
• In de modernste webtechnologie geprogrammeerd
• Browseronafhankelijk
• Onafhankelijk van databank
• Geschikt voor gangbare leestechnologieën
• Koppeling met andere toegangscontrolesystemen mogelijk
• Verbinding aan gebouwenbeheersystemen via LAN/LON
• Voor de DORMA-toegangscontrolesystemen Offline, Access
on Card, Online bekabeld of draadloos, TMS-systemen en
andere systemen
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Belangrijke toegangsfuncties
• Toekenning van toegangsrechten: volgens persoon, deur en
tijdstip
• Toegangsprofielen: samen te voegen toegangsrechten voor
een eenvoudige indeling (diverse opties)
• Functies voor specifieke dagen en afzonderlijke rechten
• Toegangsprogramma’s
• Deurprogramma’s voor deurbesturing
• Sluisfunctie
• Ruimtebeheer (Anti-Passback)
• Toegangskalender voor de besturing van deuren en personen
• Deurbewaking
• Mandantenbeheer
• Listing
• en veel meer ...

Personenbeheer

Apparatenbeheer

De screenshots verduidelijken de overzichtelijke en gebruiksvriendelijke opbouw van de MATRIX-software.
In het personenbeheer kunnen de individuele toegangsrechten gemakkelijk aan de respectievelijke persoon worden
toegewezen en kunnen met één oogopslag de actuele toegangsboekingen worden gecontroleerd.
Via het apparatenbeheer worden alle toegangscomponenten
gecreëerd, bewaakt en bestuurd, zoals bijvoorbeeld de lezers.
Met behulp van ruimtebeheer is het mogelijk om afzonderlijke toegangslezers voor een effectieve werking tot zones
samen te voegen.
Ruimtebeheer

MATRIX toegangcontrolesoftware
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Producten

Toegangslezer

Veelzijdig, mooi, robuust, voor binnen en buiten:
DORMA toegangslezers
Toegangslezers in Systeem 55 Design
De DORMA Systeem 55-lezers met buitenafmetingen 55 x
55 mm zijn afgestemd op de binnenafmetingen van de
afdekramen van de marktrelevante, niet-metalen schakel
programma’s van de fabrikanten BERKER, GIRA, JUNG en
MERTEN.

BERKER
B.1
B.7
S.1

GIRA
E2
Esprit
Event
Standard 55
TX 44

JUNG
A500
LS990

MERTEN
Arc
Plan
Smart

Voor speciale toepassingen zoals waarbij de lezers tegen stof
en vocht moet worden beschermd in een buitenmontage zijn
speciale afdek-, dichtings- en aanpassingsplaatjes beschikbaar zoals GIRA TX 44 of JUNG.

Sleutellezer
Om elektronisch gecodeerde
CODIC CC-sleutels te lezen.
Kleuren: wit, antraciet, zilver

Proximitylezer
Om toegangskaarten
en transponders te lezen.
Leestechnologieën: EM 4102, EM
4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC,
MIFARE
Kleuren: wit, antraciet, zilver

Codeklavier/Codeklavier (toetsentableau) met geïntegreerde
kaartlezer
Om een toegangscode of pincode
in te geven en/of proximitykaarten
of proximitytransponders te lezen.
Codeklavier/toetsentableau:
pincode van 4 tot 6 cijfers
Proximitylezer met codeklavier/
toetsentableau: EM 4102, EM
4150, HITAG 1, HITAG 2
Kleuren: wit, antraciet, zilver

Vandalismebestendige lezer
Uit slagvaste kunststof voor
gebruik binnen en buiten.
Gebruik en leestechnologie
identiek aan de proximitylezer.
Kleur: RAL 2208 005

Lezer van SIEDLE
Om in het SIEDLE-intercomsysteem
611 in te bouwen.
Gebruik en leestechnologie
identiek aan de proximitylezer
Kleuren: wit, zilver

TX 44-lezer
Voor gebruik binnen en buiten,
beschermingsklasse IP 44.
Gebruik en leestechnologie identiek
aan de proximitylezer
Kleuren: wit, antraciet, zilver
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CODIC MasterCard codeklavier/
toetsentableau met geïntegreerde
kaartlezer
Bovenop de functionaliteiten van de
lezer met codeklavier/toetsentableau
biedt deze lezer de MasterCardprogrammeerkaartfunctie.
Leestechnologieën: EM 4102, EM
4150, HITAG 1, HITAG 2
Kleuren: wit, antraciet, zilver

Vingerprintsensor in Systeem 55 Design
Biometrische toegangscontrole voor hoge veiligheidseisen.
Met thermische in plaats van optische leesmethode en
verificatie door middel van een gebruikerskaart.
Bij de thermische herkenning wordt niet het optische beeld
van de vinger gescand, maar de kleinste temperatuurverschillen op en tussen de lijnen van het vingerprofiel. Manipulatietechnieken zoals op plakband gekleefde vingerafdrukken of
siliconenafgietsels zijn uitgesloten.
Door de combinatie van de vingerafdruksensor en proximitylezer worden de vingerprintgegevens die op de kaart zijn
opgeslagen (sjabloon) vergeleken met de gescande vinger
afdruk. Deze verificatie (ca. 2 seconden) vervangt de iden
tificatie via een centrale gegevensbankafstemming (tot 30
seconden). Omdat de gegevens enkel op de toegangskaart
worden opgeslagen, worden de richtlijnen van de bescherming van de privacy nageleefd en is het systeem aanvaardbaar voor de gebruikers.

Vingerprintsensor en proximitylezer die vingerprintgegevens
vergelijkt.
Om het vingerprofiel thermisch
te scannen en om de vingerprintgegevens die op een kaart zijn
opgeslagen te vergelijken.
Kleuren: wit, antraciet, zilver

Toegangslezer
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XS-beslag
XS-cilinder
XS-lezer

Producten

Flexibel, elegant en draadloos:
DORMA XS-beslag, XS-cilinder en XS-lezer
DORMA XS-beslag, XS-cilinder en XS-lezer zijn echte multi
talenten voor de toegangscontrole. Bij planning, plaatsing en
uitbreiding bieden ze een hoge flexibiliteit om aan de meest
uiteenlopende eisen te voldoen.

Flexibel plaatsen
Geen zorgen meer met bekabeling door het eenvoudig
omwisselen van deurcilinders of deurkruk voorzien van op
batterijen werkende XS-componenten.

Flexibel plannen
Geschikt voor binnen- en buitendeuren, oude en nieuwe
gebouwen, één- en meergezinswoningen, kantoren, ziekenhuizen, administratiegebouwen of fabrieken.

Flexibel uitbreiden
Van het kleine MasterCard-systeem over Offline en Access on
Card tot het draadloze netwerksysteem Online. En reeds
geïnstalleerde toegangscontrolesystemen vervolledigen.

DORMA XS-beslag
Voor grote toegangscontrolesystemen en bij frequent wijzigen
van de toegangsrechten is DORMA XS-beslag type Online de
oplossing met het oog op veiligheid, comfort en snelheid.
• Individueel installeren van de verschillende deurkrukken
• Eenvoudige, snelle en draadloze installatie onmiddellijk
aan de deur: gaten boren, vastschroeven, klaar
• Montage en demontage enkel mogelijk met speciaal
gereedschap
• Eenvoudige integratie in systemen met de leestechnologieën EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC,
MIFARE
• Verder uitbreiden van reeds geïnstalleerde XS-beslag
Offline naar Online
• Voor binnendeuren
• Geschikt voor branddeuren
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DORMA XS-cilinder

DORMA XS-lezer

De DORMA XS-cilinder is een zeer flexibel systeem, vooral
bij het inbouwen in verschillende cilinderprofielen en
deurdiktes alsook bij het integreren in bestaande toegangscontrolesystemen.

De DORMA XS-lezer is een bijzondere oplossing binnen de
familie van de XS-producten. In plaats van een sturing, die
zoals bij het XS-beslag of de XS-cilinder op het slot werkt,
heeft de XS-lezer een potentiaalvrij relaiscontact.

• G
 emakkelijk aan te passen door de verschillende cilinderadapters voor profiel-, rond- en ovaalcilinders (SIS-norm)
• Gemakkelijk in te bouwen door combinaties van cilinderlengtes voor deurdiktes van 40 – 110 mm. Speciale
groottes op aanvraag.
• Als dubbele leesknopcilinder voor toegang in twee richtingen (in- en uitgangscontrole)
• Eenvoudige integratie in systemen met de leestechnologieën EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC,
MIFARE
• Eigen stroomvoorziening door 2 standaard lithiumbatterijen CR2 3V tot 25.000 bedieningen
• Voor binnen- en buitendeuren, buiten tot beschermingsklasse IP 67
• Geschikt voor branddeuren

• O
 m liften, automatische deuren, wandkasten, enz. te
bedienen
• Als alternatief voor sleutelschakelaars
• Leestechnologie identiek aan
de XS-cilinder en XS-beslag
• Inbouw in de Systeem
55-schakelaar, zie pagina 12

XS-beslag, XS-cilinder en XS-lezer
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Systeemoplossing

CODIC MasterCard

Tot 99 gebruikers per deur:
CODIC MasterCard
CODIC MasterCard werd doelbewust als kleine, goedkope
toegangsoplossing voor hoogstens 99 personen respectievelijk 99 toegangsautorisaties per deur ontwikkeld.
Toepassingsgebieden
Gebouwen, waarin maar één of weinig deuren moeten worden
beveiligd. Bijvoorbeeld één- of meergezinswoningen, kantoren,
praktijken, bureaus of kleinhandelszaken.
Programmering
De toegangsrechten kunnen door middel van de CODIC
MasterCard-programmeerkaart in een paar seconden aan de
CODIC MasterCard-lezer met codeklavier/toetsentableau
worden gecreëerd, gewijzigd en gewist. Eenvoudige bediening zonder pc of software.

Toegangslezer
CODIC MasterCard toegangscontrolesysteem.
Toegangslezer met vergelijkbare functie
XS-cilinder type MasterCard.
XS-lezer type MasterCard.
Leestechnologie
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2.
Bijzondere accessoires
I/O-module als besturingseenheid voor uitgebreide functies
zoals sabotage- en/of inbraakmelding en om antipaniek
sloten, elektrische deuropeners en automatische deuren aan
te sturen. Bij stroomuitval kan een accu, die in de zekeringkast is geïnstalleerd, de noodstroomvoorziening verzorgen.

Toegangsopties
Indien gewenst kan een regeling van specifieke tijdstippen
voor personen die alleen op bepaalde tijdstippen toegang
mogen hebben, worden ingevoerd.
Permanente ontgrendeling is mogelijk, terwijl bijvoorbeeld
de werknemers ’s morgens kortstondige toegang krijgen via
hun toegangskaarten, terwijl door een bijzondere autorisatie
van de eigenaar het mogelijk is om de deur permanent te
ontgrendelen voor de klanten.
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Praktijkvoorbeeld: CODIC MasterCard
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DORMA-componenten
CODIC MasterCard toegangscontrolesysteem
Elektrische sluitplaat Basic
Elektrische voeding PSU 24
Draaivleugeldeur in volglas inclusief automatische
aandrijving
Glazen bedieningszuil
Spanningsvoorziening

Werking
CODIC MasterCard controleert de toegang van de deur in
volglas via de proximity CODIC MasterCard-lezer met ingebouwd codeklavier/toetsentableau. Een andere of bijkomende
mogelijkheid is het ingeven van een cijfercombinatie. Bij
autorisatie wordt de deur door de automatische aandrijving
geopend en nadien opnieuw automatisch gesloten.

CODIC MasterCard
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Systeemoplossing

Offline
Access on Card

Tot 2.000 gebruikers per deur:
Offline

Onbeperkt veel gebruikers:
Access on Card

In het Offline-systeem kunnen tot 2.000 toegangsmachtigingen
per toegangslezer worden gecreëerd en beheerd.

Access on Card is de logische uitbreiding van het Offlinesysteem. De toegangsrechten worden hier niet in het XScomponent, maar direct op de toegangskaart opgeslagen. Dat
verhoogt zowel het bedieningscomfort alsook de flexibiliteit
bij het beheer van de toegangsautorisaties.

Toepassingsgebieden
Gebouwen, waar veel personen aan een toegangscontrole
voorbijkomen, maar met een overzichtelijk aantal deuren die
van toegangslezers worden voorzien en waar een beperkt
personeelsverloop is. Bijvoorbeeld banken, verzekeringsinstellingen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen of fabrieken.
Programmering
Comfortabel beheer van alle toegangsrechten met de software DORMA MATRIX. Gegevensoverdracht gebeurt door
middel van een portable-PC, via een infraroodverbinding naar
de geïnstalleerde XS-componenten direct aan de deuren.
Toegangsopties
Groeperen van deuren en gebruikers, toegangstijdschema’s,
toegangskalender met verlofdagen en speciale dagen, deurtijdsschema’s, met of zonder registratie van boekingen,
onderscheiden geldigheden van toegangsrechten/kantoorvrijgaven en veel meer. Naast de basisopties biedt DORMA
taakspecifieke toegangsoptiepakketten aan in de vorm van
softwarelicenties voor uitbreidingen volgens behoeften en
tegen de juiste prijs.
Toegangslezer
XS-beslag type Offline.
XS-cilinder type Offline.
XS-lezer type Offline.
Leestechnologieën
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.
Bijzondere accessoires
Kit voor branddeuren en designdeurkrukgarnituur voor
XS-beslag. Veiligheidsrozet voor XS-cilinder.

Toepassingsgebieden
Zoals Offline, maar door de mogelijkheid om de toegangsrechten vrij flexibel toe te kennen is Access on Card bijzonder voordelig bij frequente wijziging in het aantal gebruikers.
Programmering
Comfortabel beheer van alle toegangsrechten met de software DORMA MATRIX. Gekoppeld aan een leeseenheid
waaraan de gebruikers hun individuele toegangsautorisaties
op geregelde tijdstippen actualiseren door op hun toegangskaart op te laden en dit vervolgens meenemen naar de
deuren. Het aantal toegangsbewijzen is onbeperkt. De
autorisaties zijn op de toegangskaarten overgedragen en
daarom is een portable-PC nodig om de XS-componenten te
initialiseren en om de historiek via een infraroodverbinding
uit te lezen. De toegangsrechten zijn voor een vooraf ingesteld periode (bijvoorbeeld 1 dag) geldig. Bij verlies van het
toegangsbewijs is er hierdoor bescherming tegen misbruik de
volgende dag. De autorisatie van een dag kan per toegangskaart tot meerdere dagen of voor lange duur worden verlengd.
Toegangsopties
Zie Offline.
Toegangslezer
Zie Offline.
Leestechnologie
LEGIC, MIFARE.
Bijzondere accessoires
Zie Offline.
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DORMA-componenten
XS-cilinder type Offline, programmering met behulp
van een portable-PC en toegangscontrolesoftware
Standaard insteekslot DORMA serie 100
Inbouwdeursluiter ITS 96

Werking
Na positieve controle van de autorisatie wordt de meenemer
van de XS-cilinder aangekoppeld. Door de knop te draaien
ontgrendelt het deurslot. Na de controle sluit de inbouwdeursluiter de deur. Er is een optische en akoestische signalisatie
van het openen/sluiten (vast-/loskoppelen van de meenemer).

Optioneel
XS-leesmodule aan de beide zijden van de deur,
voor toegang in twee richtingen
XS-veiligheidsrozet

Offline en Access on Card
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Systeemoplossing

Bekabeld Online

Onbeperkt veel gebruikers per deur:
Online met toegangsrechten via een bekabeld netwerk
Met het Online-systeem via een bekabeld netwerk kunnen
onbeperkt veel toegangsautorisaties worden gecreëerd en
beheerd.
Toepassingsgebieden
Grote gebouwencomplexen en fabrieken, waarin het toegangscontrolesysteem aan omvangrijke en veelvoudige eisen
moet voldoen.
Programmering
Comfortabel beheer, registratie en analyse van alle toegangsautorisaties en toegangen met de software DORMA MATRIX
op de computer. Onmiddellijk contact met alle toegangscontrollers via het LAN- of LON-netwerk. Wijzigingen worden
binnen enkele seconden actief.

Toegangslezer
Proximitylezer.
Proximitylezer met codeklavier/toetsentableau
Vingerprintsensor.
Leestechnologie
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.
Bijzondere accessoires
Antipanieksloten, elektrische sluitplaten, deursluiters,
automatische aandrijvingen, automatische deuren, slotcontacten, alarmmelders. I/O-module als besturingseenheid voor
uitgebreide functies zoals sabotage-/overvalmeldingen en om
uitbreidingscomponenten rondom de deur aan te sturen.

Toegangsopties
Groeperen van deuren en gebruikers, toegangstijdschema’s,
toegangskalender met verlofdagen en specifieke dagen,
deurprogrammabesturing, met of zonder registratie van
boekingen, onderscheiden geldigheden van toegangsrechten/
kantoorvrijgaven en veel meer. Naast de basisopties biedt
DORMA taakspecifieke toegangsoptiepakketten aan in de
vorm van softwarelicenties voor uitbreidingen volgens behoeften en tegen de juiste prijs.
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DORMA-componenten
Toegangskaartlezer
Zelfvergrendelend antipaniekmotorslot SVP 2000
Aansluitkabel SVP A
Kabelovergang KS
Automatische aandrijving ED 200
Toegangscontroller ACU-02 en motorslotbesturing
SVP-2x
Drukknop
Voedingseenheid

Werking
Van buiten wordt de toegangskaart door de kaartlezer gelezen
en door de toegangscontroller geanalyseerd. Bij autorisatie
wordt het motorslot ontgrendeld en wordt de deur door de
automatische aandrijving geopend.
Hierna wordt de deur automatisch gesloten en vergrendeld
door de automatische aandrijving en het motorslot. Van
binnen uit kan de deur worden geopend door op een drukknop
te drukken.

Bekabeld Online
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Draadloos Online

Onbeperkt veel gebruikers per deur:
Online via een draadloos netwerk van XS-componenten
Met het Online-systeem via een draadloos netwerk kunnen
onbeperkt veel toegangsautorisaties worden gecreëerd en
beheerd.
Toepassingsgebieden
Grote gebouwencomplexen en fabrieken, waarin het toegangscontrolesysteem aan omvangrijke en veelvoudige eisen moet
voldoen. De nieuwe installatie kan in vergelijking met een
bekabeld systeem duidelijk gemakkelijker, sneller en goed
koper worden uitgevoerd. De algemene gang van zaken en de
workflow binnen een bedrijf worden door de installatie niet
gestoord. De bestaande gebouwen, eventueel zelfs beschermd
door monumentenzorg, worden niet beschadigd.

Toegangslezer
XS-beslag type Online.
Leestechnologie
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.
Bijzondere accessoires
Antipanieksloten, elektrische sluitplaten, deursluiters,
automatische aandrijvingen, automatische deuren, grendelcontacten, alarmmelders.

Programmering
Comfortabel beheer, registratie en analyse van alle toegangsautorisaties en toegangen met de software DORMA MATRIX.
Onmiddellijke verbinding met alle toegangscontrolessystemen
via het draadloze netwerk. Wijzigingen worden binnen enkele
seconden geactualiseerd.
Toegangsopties
Groeperen van deuren en gebruikers, toegangstijdschema’s,
toegangskalender met verlofdagen en specifieke dagen,
deurprogrammabesturing, met of zonder registratie van
boekingen, onderscheiden geldigheden van toegangsrechten/
kantoorvrijgaven en veel meer. Naast de basisopties biedt
DORMA taakspecifieke toegangsoptiepakketten aan in de
vorm van softwarelicenties voor uitbreidingen volgens behoeften en tegen de juiste prijs.
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DORMA-componenten
XS-beslag type Online
XS-trafficpoint
Toegangscontroller ACU-02
Optioneel
Deursluiter
Zelfvergrendelend antipaniekslot SVP 5000

Werking
De toegangskaart wordt door de XS-beslag gelezen. De
gegevens worden draadloos naar het XS-Trafficpoint en van
daaruit via de bekabeling naar de controller doorgestuurd.
Bij autorisatie gebeurt de vrijgave van de vergrendeling in
omgekeerde volgorde en de deurkruk aan de XS-beslag wordt
ontgrendeld. Na afloop van de ontgrendelingstijd blokkeert
de deurkruk opnieuw. Als de deur na iedere opening moet
worden gesloten, is het gebruik van een deursluiter en
zelfvergrendelend antipaniekslot aan te bevelen.

Draadloos Online
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Bekabeld en draadloos
Online

Onbeperkt aantal gebruikers per deur:
Online via een bekabeld en draadloos netwerk
Met een gemengd Online-systeem via een bekabeld en
draadloos netwerk kunnen onbeperkt veel toegangsmachtigingen worden gecreëerd en beheerd.
Toepassingsgebieden
Grote gebouwencomplexen en fabrieken, waar bij een nieuwe
installatie of uitbreiding van het toegangscontrolesysteem zowel
via een bekabeld als via een draadloos netwerk nodig zijn.
Programmering
Comfortabel beheer, registratie en analyse van alle toegangsautorisaties en toegangen met de software DORMA MATRIX.
Permanente verbinding met alle toegangscontrolessystemen
via het bekabelde en draadloze netwerk. Wijzigingen worden
binnen enkele seconden geactualiseerd.

Toegangslezer bedraad netwerk
Promitylezer.
Lezer met codeklavier/toetsentableau.
Vingerprintsensor.
Toegangslezer draadloos netwerk
XS-beslag type Online.
Leestechnologie
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.
Bijzondere accessoires
Antipanieksloten, elektrische deuropeners, deursluiters,
automatische aandrijvingen, automatische deuren, grendelcontacten, alarmmelders.

Toegangsopties
Groeperen van deuren en werknemers, toegangstijdschema’s,
toegangskalender met verlofdagen en specifieke dagen,
deurprogrammabesturing, met of zonder registratie van
boekingen, onderscheiden geldigheden van toegangsrechten/
kantoorvrijgaven en veel meer. Naast de basisopties biedt
DORMA taakspecifieke toegangsoptiepakketten in de vorm
van softwarelicenties aan voor uitbreidingen volgens behoeften en tegen de juiste prijs.
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DORMA-componenten
Lezer met codeklavier/toetsentableau
Zelfvergrendelend antipaniekslot SVP 6000
XS-beslag type Online
XS-Trafficpoint
Toegangscontroller ACU-02
Voedingseenheid
Optioneel
Deursluiter

Werking
De werking is dezelfde als de oplossingen op beide voor
gaande pagina‘s en toont een uitbreidingssituatie die in het
dagelijkse leven van de klant vaak voorkomt. Het bekabeld
netwerksysteem met lezers met codeklavier/toetsentableau
werd tijdens de bouwwerken in de onderneming geïnstalleerd.
Door bijkomende veiligheidseisen moeten achteraf nog deuren
in het systeem worden opgenomen. In plaats van muren open
te breken om nieuwe kabels en lezers in te plaatsen, worden
de deuren zonder moeite met XS-beslag type Online via een
draadloos netwerk in het reeds bestaande toegangscontrole
systeem geïntegreerd.

Bekabeld en draadloos Online
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Specifiek systeem vluchtwegbeveiliging inclusief
toegangscontrole

Voor vluchtwegbeveiliging met geïntegreerde toegangscontrole:
DORMA TMS Universal
Met het deurbeheersysteem DORMA TMS voor vluchtweg
beveiliging kunnen tot 500 toegangsautorisaties per toegangslezer worden gecreëerd en beheerd. De TMS-vluchtwegbesturing neemt hier de MATRIX-functionaliteiten over.
Elke deur wordt door een eigen toegangscontroller aangestuurd.
Toepassingsgebieden
Gebouwen waarin de te controleren ingangen eveneens
vluchtwegdeuren zijn.
Werking
Comfortabel beheer, registratie en analyse van alle toegangsrechten en toegangen via de TMS-software, waarin de
MATRIX-toegangsopties zijn geïntegreerd. Permanente
verbinding met alle toegangscontrolesystemen via het LANof LON-netwerk. Wijzigingen worden binnen enkele seconden
geactualiseerd. Tevens staan alle TMS-functionaliteiten
onbeperkt ter beschikking.

Toegangslezer
Proximitylezer.
Lezer met toetsenbord.
Vingerprintsensor.
Leestechnologie
EM 4102, EM 4150, HITAG 1, HITAG 2, LEGIC, MIFARE.
Bijzondere accessoires
Antipanieksloten, elektrische sluitplaten, deursluiters,
automatische aandrijvingen, automatische deuren, grendelcontacten, alarmmelders. I/O-module als stuureenheid voor
uitgebreide functies zoals sabotage-/overvalmeldingen en om
componenten rondom de deur aan te sturen.

Toegangsopties
Groeperen van deuren en werknemers, toegangstijdschema’s,
toegangskalender met verlofdagen en specifieke dagen,
deurprogrammabesturing, met of zonder registratie van
boekingen, onderscheiden geldigheden van toegangsautori
saties/kantoorvrijgaven en veel meer. Naast de basisopties
biedt DORMA taakspecifieke toegangsoptiepakketten in de
vorm van softwarelicenties aan voor uitbreidingen volgens
behoeften en tegen de juiste prijs.
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DORMA-componenten
Toegangskaartlezer
Nooddrukknop
Sleutelschakelaar
Reddingswegcentrale RZ TMS
Deurvergrendeling TV 500
Zelfvergrendelend antipaniekmotorslot SVP 2000
Motorslotbesturing SVP-S
Kabelovergang KÜ
Automatische aandrijving ED 200
Voedingseenheid

Werking
De toegangskaart wordt door de proximitylezer gelezen en door
de TMS-controller in de reddingswegcentrale geanalyseerd.
Bij autorisatie worden de deurvergrendeling en het SVP-slot
ontgrendeld en de deur wordt door de automatische aandrijving geopend. Na de ontgrendelingstijd wordt de deur door de
automatische aandrijving gesloten en de deurvergrendeling en
het SVP-slot worden automatisch vergrendeld. In panieksituaties kan de deur zonder toegangskaart worden geopend door op
de nooddrukknop te drukken. Tegelijkertijd wordt ter plaatse
een alarm in werking gesteld en/of eventueel bij een bewakingspost.

Specifiek systeem: vluchtwegbeveiliging inclusief toegangscontrole
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Systeemoverzicht
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Beheer
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TOEGANGSLEZERS

PROGRAMMERING

Toegangsrechten laden in een
portable-PC en ter plaatse op
XS-komponenten overdragen

Autorisaties via portablePC met infraroodinterface

Elke gebruiker laadt zijn toegangsrechten op zijn badge

Beheer Offline, AoC, Online
bekabeld/draadloos met
MATRIX

Autorisatieverdeling via centrale voor toegangscontrole

Autorisaties via toetsenbord en CODIC MasterCard

Autorisaties enkel via
MasterCard

XS-lezer type offline
Access on Card (AoC)

CODIC MasterCard-lezer
met codeklavier

XS-cilinder type MasterCard

XS-beslag type offline
Access on Card (AoC)

XS-cilinder type offline
Access on Card (AoC)

Alle lezers die met kabels
zijn verbonden

SVP-sloten

Standaardsloten

SVP-sloten

Standaardsloten

SVP-sloten

Elektrische sluitplaten

DEUREN

Elektrische sluitplaten

Binnendeuren

Buitendeuren

Elektrisch

Infrarood

Mechanisch

Draadloos
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Binnendeuren

Buitendeuren

Alle binnen-/buitendeuren

KOPPELING
COMBINATIES VAN TOEGANGSCONTROLESSYSTEMEN OFFLINE, ACCESS ON CARD, ONLINE

Draadloos Online

Vluchtwegbeveiliging/TMS
Inclusief toegangscontrole
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Beheer via TMS, MATRIX nog in ontwikkeling

Aansluiting op rookmeldcentrale
Besturing via
reddingswegcentrale

Verdeling van de autorisaties via toegangspunten

Proximitylezers, lezers
met toetsenborden, bio
metrische lezers, Siedleen TX 44-lezers en van
dalismebestendige lezers
Lezers zoals hier
opgesomd

XS-beslag type Online

Deuropeners/automatische
aandrijvingen

SVP-sloten

Deurvergrendelingen

Vluchtwegbeveiligings
systeem

Standaardsloten

SVP-sloten

Deuropeners/automatische
aandrijvingen

Elektrische sluitplaten

Deurvergrendelingen

Binnendeuren

Buitendeuren

Parkeergarages, kasten,
tourniquets, liften,
machines, automatische
deuren, rolpoorten, ...

en andere …

Binnendeuren

AAN ALLE COURANTE GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN, BRANDDETECTIE- EN INBRAAKALARMINSTALLATIES MOGELIJK
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