
EFFICIËNTE BEVEILIGING & 
BEHEER VAN AUTOMATISCHE 
TOEGANGSDEUREN

Wie heeft waar toegang?

Moderne toegangscontrole- 
systemen bepalen wie waar  
binnen mag. Hierbij dient met 
de verschillende eisen op het 
vlak van veiligheid en organisatie 
rekening gehouden te worden. 
Met een toegangscontrole kaart-
lezer kunt u de toegang tot uw 
automatische deuren veilig en 
eenvoudig beheren.

De deurtechnieken en systeem-
componenten van DORMA zijn 
op elkaar afgestemd en functio-
neren probleemloos samen. 
 
Met de modulair ontworpen 
producten kunnen individuele 
oplossingen worden verwezenlijkt 
en gemakkelijk aan gewijzigde 
eisen worden aangepast.
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Een toegangscontrole set dat perfect bij uw automatische deuren past: 
 

 

 
 

XS-kaartlezer Pro    Installatie, materiaal en software  XS-Pro USB-RF-Stick 
(Mifare/Desfire)    door onze diensten    
 
 
 
 
 
10 toegangskaarten    10 transponder sleutelhangers   Optioneel: DORMA IO-adapter DP1  
(Mifare/Desfire)    (Mifare/Desfire)     voor toegangscontrole op buitendeuren  
  
 

 
Een interessant pakket, voor één of meerdere deuren:

STANDAARD PAKKET    UITBREIDINGSPAKKET
Toegangscontrole voor één automatische deur  Toegangscontrole voor iedere bijkomende deur
(Installatie hardware, software en professionele  (Installatie hardware, tegelijkertijd met de installatie  
begeleiding tijdens de installatie)   van de automatische deur)

Voordelen voor u, als gebruiker:

■ Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding en betrouwbaarheid,
■ Professionele begeleiding tijdens de installatie en ingebruikname,
■ Gespreide investering, door makkelijke uitbreidbaarheid van het aantal deuren & gebruikers,
■ Perfecte compatibiliteit van de DORMA producten onderling,
■ Installatie door ervaren en opgeleid personeel van DORMA.

EFFICIËNTE BEVEILIGING & BEHEER VAN TOEGANGSDEUREN

Wenst u meer informatie of ondersteuning bij de uitwerking van uw project?   
Neem dan contact met ons op:

+ +

OF (+)

MATRIX XS software - eenvoudig en transparant

 
De MATRIX software zorgt voor een eenvoudig en gepersonaliseerd    
beheer van de toegangsrechten van uw gebouw: 

 ▪ U configureert en benoemt de beveiligde deur(en),
 ▪ U maakt de personen aan en kent hen een proximity-badge toe,
 ▪ U bepaalt wie toegang krijgt tot welke deur.


