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Trådlös passerkontroll

Fullt integrerad utan kabel 

Den trådlösa tekniken har gjort vårt liv enklare inom många 
områden, från att surfa via WLAN till att ringa trådlöst. Även 
när det gäller passerlösningar med trådlösa dörrar erbjuder 
den trådlösa teknologin avsevärda fördelar: Du ser i realtid vad 
som händer vid dörren och dörren vet direkt vem som får 
komma in och vem som inte får det.

Föreställ dig att du vill installera ett elektroniskt låssystem i en 
byggnad utan att förstöra det historiska byggnadsmaterialet. 
Eller att du vill förvalta en avlägset belägen dörr så bekvämt 
som möjligt. Lösningen är enkel: Integrera trådlösa 
tillträdeskomponenter i ditt totala system, bekvämt och utan 
omvägar. Kabas trådlösa lösning är det perfekta komplementet 
till kabelanslutna läsare och fristående komponenter. Därmed får 
du en perfekt skräddarsydd lösning för varje dörr, samtidigt som 
du enkelt, snabbt och prisvärt kan utöka befintliga eller installera 
nya passerlösningar.
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Den idealiska kombinationen för 
bättre ekonomi  

De trådlöst anslutna tillträdeskomponenterna ger dig dubbel 
nytta: Dels profiterar du på en enkel, trådlös montering och 
dels kan du ändra tillträdesbehörigheten på ett ögonblick 
från skrivbordet. Alla rättigheter tilldelas snabbt och enkelt 
och det behövs ingen programmering på platsen. Du får 
hela tiden information om den aktuella dörrstatusen och 
alla tillträdeshändelser. Den fasta programvaran uppdateras 
trådlöst till dörrarna. Allt bidrar till att du exempelvis kan 
planera underhåll effektivare. I korthet: Du lägger ner 
mindre tid, samtidigt som du får bättre säkerhet.

Säkerheten prioriteras
Våra trådlösa lösningar ger bättre säkerhet: Se trådlöst till 
att borttappade eller stulna medier inte längre ger något 
tillträde. Skulle en dörr brytas upp, får din administratör 
ett meddelande direkt.* Dessutom är naturligtvis 
kommunikationen mellan de trådlösa komponenterna och 
passagehanteringssystemet kodad, varför en manipulering 
utesluts. 

Är du nyfiken på bekväma och säkra
trådlösa lösningar? 
Läs mer på www.kaba.com.

De viktigaste trådlösa funktionerna
 ▪ Du ger tillträdesbehörigheter på ett enkelt sätt.
 ▪ Du är alltid informerad om dörrstatusen och   

 tillträdeshändelserna.* 
 ▪ Vid inbrott genom dörren går det ett larm.* 
 ▪ Det är enkelt att uppdatera den fasta programvaran.
 ▪ Dörren kan öppnas och stängas även via fjärrkontroll.*
 ▪ Kommunikationen är kodad.
 ▪ Batteristatusen meddelas automatiskt.

Dina fördelar
 ▪ Bättre säkerhet vid avlägset belägna dörrar tack vare en  

 direkt trådlös överföring
 ▪ Administrationsarbetet är mindre, eftersom det inte  

 behövs någon programmering på platsen.
 ▪ Det är enkelt att utöka befintliga systemlösningar.
 ▪ Du kan binda samman dörrar, där en kabeldragning inte  

 är möjlig.
 ▪ Du ökar komforten tack vare att underhållsinformation  

 ges i tid.

* Beroende på den passerlösning som används
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Kaba trådlös 

gateway 90 40
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Enkelt att ge tillträdesbehörighet

Det är enkelt att administrera tillträdesbehörigheterna för 
medarbetarna på personalavdelningen. Lika enkelt är det 
att hämta aktuell statusinformation eller att övervaka vissa 
dörrar extra.

Behörigheten till besökare ges enkelt och säkert i 
receptionen. Egna kort är inget problem: Behörigheterna 
raderas snabbt trådlöst.
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