
En exakt passande 
lösning utifrån 
säkerhetskraven och 
byggplanerna. 
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dormakaba®, Kaba®, DORMA®, 
Com-ID®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, 
SAFLOK®, Silca® med flera är av 
dormakaba-gruppen skyddade 
märken. På grund av nationella 
krav eller marknadsföringsöver-
väganden finns inte alla produk-
ter i alla länder.
Alla rättigheter förbehålls.
(c) 2016, dormakaba 

Systemintegrationer för periferi
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Alla dörrar är olika. Hos dormakaba hittar 
du den rätta lösningen. 
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Frihet att välja vad som behövs  
just nu
Så olika företag är, så olika är behoven. 
Det är bra, om passerlösningen kan ställas 
in exakt utifrån dem.

Det är inte alla områden på företaget som 
har samma säkerhets- och komfortkrav.  Vid 
en starkt frekventerad huvudingång är det 
viktigt att alla behöriga personer får ett 
friktionsfritt tillträde, även under rusningstid. 
Men andra dörrar, som ligger längre bort och 
används mindre frekvent, ska också överva-
kas och integreras kostnadseffektivt.

Därför är det bra, om det finns en passande 
lösning för varje konstellation. Vid den ena 
genomgången kan det vara viktigt att den 
övervakas och fjärrstyrs i realtid. Vid en 
annan är det viktigt att tillträdet regleras  
och protokollförs, trots att dörren inte har  
en direkt förbindelse med nätverket. Ofta 
finns det byggplaner som begränsar möjlig-
heterna kraftigt. 

Med dormakaba får du en passande lösning 
för varje dörr i en total passerlösning. Om ditt 
företag förändras, om du behöver fler 
genomgångar eller om fler etableringsorter 
ansluts, kan du enkelt anpassa din passerlös-
ning efter dina krav. 
 

Olika koncept under samma tak ger följande 
fördelar:

Säkerhet
• Överblick över alla tillträdesbehörigheter
• Protokollföring av alla förlopp 
 
Behovsrelaterat
Du väljer den passande teknologin för dina 
ingångar:
• Installation
• Säkerhetsnivå
• Dörrfunktioner och användning 

Utökning
Du anpassar ditt system enkelt vid:
• Nya säkerhetskrav
• Nya användningsvillkor
• Byggnadsrelaterade ändringar eller utbygg-

nader 

Effektivitet
Kombinationen av olika anslutningstyper 
erbjuder:
• Kostnadseffektiva, enkla utökningar
• Optimering av installations- och driftkost-

naderna 

Investeringsskydd
• Kompatibla för framtida program: Du 

använder den installerade dormakaba-peri-
ferin även i framtida systemgenerationer.

• Det går att integrera befintliga, mekaniska 
eller elektroniska låssystem.

• Lösningarna vidareutvecklas, så att du har 
den senaste tekniken även i framtiden.

Frihet att välja
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Hur fungerar Online-anslutningen?
Passerpunkterna hänger ihop med varandra och 
passersystemet via kablar i ett nätverk.

Hur kommer nya tillträdesbehörigheter till 
passerpunkterna? 
Via nätverket i realtid

Vad händer med resultaten och larmen vid en dörr?
Alla händelser sänds vidare till passersystemet i 
realtid.

Vilka användningstillfällen är vanligast vid en Online-
anslutning?
• Säkring av byggnadens skal
• Komplexa dörrsituationer, såsom svängdörrar, 

vändkors, slussar, dörrar till känsliga områden eller 
dubbel verifiering

• Många besökare och frekventa behörighetsföränd-
ringar

• Övervakning och fjärrstyrning av dörrar

• Överföring av dörrlarm och händelser
• Utökade tillträdesfunktioner, såsom rums-

spårning
• Integration i intrångs- och evakueringssystem 

Vilka fördelar finns det med en Online-
anslutning? 
• Högsta tillgänglighet och anslutningssäkerhet
• Enhetlig administration och effektiv organisa-

tion
• Datan överförs i realtid
• Låga driftkostnader  
• Bästa skyddet mot angrepp och manipulering

Online
Effektiv och 
alltid ansluten!

Systemintegrationer för periferi
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Kort översikt:  
Online-anslutning 
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Säkerhet och hög 
tillgänglighet, till och 
med vid avbrott i 
nätverksförbindelsen 

03

Online betyder: Allt i ett 
system, från en enkel 
genomgång till komplexa 
slussar.

04

Passermediet har just 
erhållits och personen  
i fråga får behörighet 
direkt. Alla data sänds i 
realtid.

05

Det finns många 
Online-komponenter. Vid 
förhöjda säkerhetskrav 
bestämmer du, om en 
extra PIN-kod eller 
biometri ska användas. 

Online 
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Wireless
Trådlös anslutning!
Hur fungerar den trådlösa anslutningen?
Passerpunkterna är trådlöst anslutna med passersyste-
met. 

Hur kommer nya tillträdesbehörigheter till passerpunk-
terna? 
• Direkt utan kablar
 
Vad händer med resultaten och larmen vid en dörr?
Händelser kan direkt överföras till eller hämtas från 
systemet. 

Vilka användningstillfällen är vanligast vid en trådlös 
anslutning?
• Sammankoppling av dörrar om en kabeldragning till 

dörren inte är möjlig
• Integrering av genomgångar som ligger långt bort

• Dörrar som måste öppnas och stängas med fjärrstyr-
ning

• Dörrar som används mindre frekvent, men med säker-
hetskrav som kräver anslutning till systemet

• Genomgångar, till vilka det är svårt eller oekonomiskt 
att dra kablar, exempelvis glasdörrar eller historiska 
byggnader 

Vilka fördelar finns det med en trådlös anslutning? 
• Enkel installation vid dörren
• Effektiv administration: Behörigheter ges på samma 

sätt som vid Online.  
• Säkerhetsvinst tack vare direkt, trådlös överföring 
• Det är enkelt att utöka befintliga systemlösningar.

Systemintegrationer för periferi
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Glasdörrar är anspråks-
fulla vid installationen. 
Vid en trådlös anslutning 
behöver det inte dras 
några kablar till dörren.

02

Fördelarna märks tydligt 
i skyddsvärda byggnader. 
Den enkla installationen 
skyddar den historiska 
byggnaden. 

03

Den trådlösa anslutning-
en: Gatewayen kopplar 
samman de trådlösa
dörrkomponenterna med 
passersystemet.

04

Även avlägsna rum 
integreras enkelt och 
bekvämt trådlöst i det 
totala systemet.

05

Borttappade eller stulna 
passermedier kan 
spärras enkelt. 

03

Wireless
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CardLink
Passermediet utgör  
förbindelsen!

Systemintegrationer för periferi
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Hur fungerar CardLink-anslutningen?
• Det går inga kablar mellan passerpunkterna.
• Förbindelsen mellan passersystemet och dörrkompo-

nenterna skapas via passermediet. 

Hur kommer nya tillträdesbehörigheter till passerpunk-
terna? 
• Användarna får sina behörigheter på passermediet via 

uppdateringsläsare online.
• Uppdateringsläsarna är placerade på centrala platser, 

exempelvis vid en personalingång, vid en hiss eller i 
personalmatsalen.

• CardLink-komponenternas status (batteristatus och 
bokningsminne) och tillträdeshändelserna kan skrivas 
på passermediet. Vid nästa bokning på en online-läsare 
sänds de här händelserna automatiskt vidare till 
passersystemet.

• Ingen övervakning av dörren
• Ingen information sänds om dörrhändelser eller dörr-

larm  

Vilka användningstillfällen är vanligast vid en Card-
Link-anslutning?
• Dörrar som saknar kabeldragning ska integreras 

sömlöst i online-passerkontrollen.
• Dörrar till kontor, laboratorier, arkiv eller allmänna 

genomgångar som inte används ofta och där det inte 
krävs någon övervakning av dörren

• Dörrar där det är omöjligt eller oekonomiskt med 
trådlös överföring 

Vilka fördelar finns det med en CardLink-anslutning? 
• Kostnadseffektiv installation, eftersom det inte krävs 

några kablar till dörren
• Anpassad investering genom en kombination av Online 

och CardLink 
• Effektiv administration: Behörigheter ges på samma 

sätt som vid Online.

01

Passermedierna förses 
med tillträdesbehörighe-
ter vid en uppdaterings-
läsare eller -terminal. 

02

De fristående kompo-
nenterna vid dörren 
identifierar om mediet 
har behörighet vid 
bokningen.

03

Kort översikt:  
CardLink-anslutning

 

04 

Administratören ger 
tillträdesbehörigheterna. 
Uppdateringsläsaren är 
förbunden med systemet 
online. Användaren får 
tillträdesbehörigheterna 
till sitt passermedium på 
uppdateringsläsaren. 
 

05

Passerkomponenterna 
på dörren har ingen 
direkt anslutning med 
systemet. 

CardLink
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01

01

Lämna helt enkelt ut ett 
behörigt medium, så går 
det att passera, även 
utan att persondata 
underhålls centralt.

02

Bra och enkelt: Program-
meringen och indikering-
en av behörigheter sker i 
den välkända översikten 
över låsscheman.

03

Kort översikt:  
Whitelist-anslutning

04

Tillträdesbehörigheterna 
laddas av systemet till 
programmeringsenheten. 

05

Servicepersonalen 
programmerar passer-
komponenterna på 
platsen med hjälp av 
programmeringsenheten. 

Systemintegrationer för periferi
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Whitelist - enkel och 
fristående!

Hur fungerar Whitelist-anslutningen?
• Det går inga kablar mellan passerpunkter-

na.
• Tillträdesbehörigheten finns sparad i 

komponenten. 

Hur kommer nya tillträdesbehörigheter till 
passerpunkterna? 
De behöriga medierna laddas till komponen-
terna på platsen med hjälp av en program-
meringsenhet. 

Vad händer med resultaten och larmen vid en 
dörr?
• Whitelist-komponenternas status (batte-

ristatus och bokningsminne) och tillträdes-
bokningarna kan hämtas med hjälp av 
programmeringsenheten. De överförs 
manuellt till passersystemet.

• Ingen övervakning av dörren 
• Ingen information sänds om dörrhändelser 

eller dörrlarm

Vilka användningstillfällen är vanligast vid en 
Whitelist-anslutning?
• Små, decentrala företag med få behörig-

hetsändringar
• Dörrar till små, utspridda byggnader, 

filialer, kontor eller verkstäder
• Organisationer med växlande användare 

som inte finns i ett centralt personregister 
(företag med ofta växlande vikarier, 
offentliga byggnader med mera) 

Vilka fördelar finns det med en Whitelist-an-
slutning? 
• Kostnadseffektiv installation, eftersom det 

inte krävs några kablar till dörren
• Ingen uppdateringsläsare krävs
• Vid ändring från ett mekaniskt låssystem 

använder användaren den välkända vyn 
över låsscheman för programmeringen och 
visningen av behörigheter.

Passar bra för utökning 
eller modernisering av 
befintliga, mekaniska 
låssystem.

Whitelist
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Online, Wireless, CardLink, 
Whitelist
Hur fungerar det? Jämför de 
viktigaste uppgifterna.  

01 Online 
• Hög besökarfrekvens
• Visa komplexa 

dörrsituationer
• Dörrlarm och 

dörrhändelser i realtid
• Olika säkerhetskrav

02 Wireless
• Lite installationsarbe-

te 
• Styr/aktivera/blockera 

dörrar manuellt
• Utöka befintliga 

system enkelt
 

03 CardLink
• Enkel installation
• Avlägsna dörrar som 

inte nås med kabel 
eller trådlöst

• Utöka systemet 
kostnadseffektivt 
med trådlösa 
komponenter 

04 Whitelist
• Välkänd vy över 

låsscheman för 
fackmän inom 
låsteknik

• Utöka mekaniska 
låssystem med 
elektroniska kompo-
nenter enkelt

Allt i en enda pas-
serlösning 

Systemintegrationer för periferi
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En överblick över de viktigaste 
uppgifterna

Online Wireless CardLink
(fristående)

Whitelist 
(fristående)

Säkerhetskrav Höga Medel Medel Låga

Behörighetsändringar/
användningsfrekvenser

Höga Medel Medel Låga

Dörrövervakning Ja Ja Nej Nej

Typiska användningsområden Ytterdörrar, känsliga 
områden
(svängdörrar, vändkors, 
slussar, extra verifiering)

Genomgångar, till vilka 
det är svårt eller 
oekonomiskt att dra 
kablar, (glasdörrar, 
historiska eller befintliga 
byggnader)

Dörrar till kontor, 
laboratorier, arkiv eller 
allmänna genomgångar

Dörrar till små, utspridda 
byggnader eller 
installationer (filialer), 
dörrar till kontor eller 
verkstäder

Behörigheternas giltighetstid Begränsad eller 
obegränsad i tid 

Begränsad eller 
obegränsad i tid 

Begränsad eller 
obegränsad i tid 

Obegränsad (utlämning/ 
återtagande av medier)

Kommunikation mellan 
genomgången och systemet 
(behörighetsändring, 
komponentstatus)

I realtid via 
nätverket 

Automatiskt, 
trådlöst 

Automatiskt via 
användarmedium 

Manuellt, på plats via 
programmeringsenhet 

Information om 
dörrmeddelanden och dörrlarm 
till systemet

Ja Ja Nej Nej

Omedelbar spärrning av en 
person eller ett 
användarmedium vid en 
aktuell situation
 

I realtid 
via nätverk 

Automatiskt, 
trådlöst

Manuellt på plats 
med servicemedium 
på dörrkomponent

Manuellt på plats via 
programmeringsenhet 
på dörrkomponent

Uppdatering av komponenter 
(fasta programvaror)

Centralt 
via nätverk 

Centralt, 
trådlöst

Via 
programmeringsenhet  

Via 
programmeringsenhet  

Kort översikt: Så fungerar det



16

dormakaba

Online, Wireless, CardLink, 
Whitelist
Vilken förbindelse passar  
perfekt?  

Ditt krav bestämmer vilken typ av förbindelse 
som är bäst. Varje typ av förbindelse 
har sina fördelar. Tabellen ger klarhet i vilken 
typ av förbindelse som är lämplig. Det bästa 
är att du kan avgöra själv vilken typ av 
förbindelse du kan ha i din passerlösning. Du 
har då frihet att välja ur flera aspekter, 

såsom säkerhet, ekonomi och komfort. 
Vi hjälper dig gärna, så att det blir enkelt, 
kostnadseffektivt och säkert för dig. 

Systemintegrationer för periferi
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Vilken typ av förbindelse passar för ditt krav?

Online Wireless CardLink
(fristående)

Whitelist 
(fristående)

Många besökare
++ - - -

Komplexa dörrsituationer, såsom vändkors eller slussar ++ - -- --

Många behörighetsändringar ++ + - -

Överföring av dörrlarm och händelser ++ + -- --

Överföring i realtid ++ + - --

Lite administrationsarbete (för företag) ++ + + -

Dörrövervakning ++ + -- --

Dörrar ska styras/aktiveras/blockeras manuellt ++ ++ -- --

Olika säkerhetssteg, exempelvis extra verifiering med PIN-kod eller 
biometri

++ -- -- --

Central behörighetshantering ++ ++ ++ +

Inga byggnadsrelaterade förändringar möjliga på dörren 
(glas, kulturminnesmärkt med mera)

-- + ++ ++

Ingen strömförsörjning på platsen -- + ++ ++

Enkel installation -- + ++ ++

Avlägsna dörrar som inte nås med kabel eller trådlöst -- -- ++ ++

Passerkomponenter med batteri -- ++ ++ ++

Automatiskt meddelande om batteristatusen till systemet ++ + --

++  Passar utmärkt
+  Passar bra
-  Passar med begränsning
--  Passar inte

Kort översikt: Vad som passar perfekt
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01

Smarta lösningar
Allt från en och samma 

Dra nytta av våra lösningar för mer säkerhet 
och transparenta processer från dormakaba. 

Kontakta oss. Vi ser fram emot det.

 www.dormakaba.com

En mångsidig portfölj för 
smarta passerlösningar

Systemintegrationer för periferi
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04

02 03

05

01

Karuselldörrar och 
rundskjutdörrar

02

Lösningar 
för SAP-användare

03

Mekaniska 
låssystem

04

Anläggningar för 
personseparering 

05

Tidsregistrerings- 
system

Andra smarta lösningar, allt från en och 
samma leverantör



dormakaba Sverige AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Sverige
T: +46 31 355 20 00
www.dormakaba.com
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