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TRÅDLØS DØRTELEFONI
- med brikløsning i etageejendomme & boligforeninger

Klare fordele for ejere og brugere i Taarbækhave:
• Alle adgange er aflåste og der er styr på alle “nøgler”.
• Nøglebrikker kan udleveres til beboere, rengøring og avisbud.
• Beboer kommunikerer og åbner for gæster direkte på egen telefon.
• Høj driftsikkerhed i “skyen” med backup og log.
• Kræver ingen App eller software installation.
• Ingen krav om internet i bygningen - SIM kort indbygget.
• Skånsom og billig installation.

Kan administreres via internettet – hvor som helst
Adgangssystemet kan administreres online via krypteret login fra en hvilken som helst pc, smartphone 
eller tablet med internetadgang, Administrator har adgang til at:

• Oprette, slette og spærre nøglebrikker.
• Kontrollere adgangs- og åbnetider via den indbyggede kalenderfunktion.
• Se historik og søge i hændelseslog.

DK’s største adgangssystem

Access Technology A/S er en dansk
IT-ingeniør virksomhed, som har
eksisteret siden 2010.

Vi har leveret DK’s største adgangs- 
kontrolsystem med mere end 
60.000 brugere.

Vores produkter er 100% dansk 
udviklet. 

Persondataforodningen
Vi overholder naturligvis alle krav til persondatabehandling (GDPR).

Access Tehnology A/S har leveret et komplet GSM-baseret adgangssystem til gadedøre og kælderdøre til ejerforeningen Taarbækhave, 
nord for København. Taarbækhaves nye dørtelefoner er med brikåbning og speciallavede betjeningspaneler, som matcher bygnin-
gens æstetik. Der er ingen kabler mellem gadedøre og lejligheder, hvilket sikrer en skånsom installation i den smukke gamle byg-
ning, da alt kører trådløst via det mobile datanet (indbygget SIM kort). Batterilåse med RFID-brikadgang på kælderdøre fuldender 
løsningen, og adgangen styres nemt og enkelt via krypteret login på brugerfladen med PC, Mac eller tablet.



Hovedafdeling
Møgelgårdsvej 14A
DK - 8520 Lystrup

T: +45 32 20 10 53
www.acct.dk
CVR: 32831192

Løsning til etageejendomme og boligforeninger

Salgsafdeling Sjælland
Norvangen 3D, Opgang C, 2. sal
DK - 4220 Korsør

T: +45 70 27 66 45
www.intelligentcare.com
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MEC-RFID med GSM

EMEC-RFID med GSM er en online briklæser der kan 
tilsluttes til eksisterende dørtelefonanlæg, og derved 
erstatte usikre og besværlige mekaniske nøgler, med 
sikre og billige nøglebrikker.

MEC-RFID leveres med indbygget SIM kort og instal- 
leres nemt med 4 ledninger til dørtelefonanlægget.
Døren åbnes herefter med enten nøglebrik eller SMS/
telefon.

Adminstrator styrer systemet online via krypteret login 
på PC, Mac eller tablet.

Opgradering af af ekstisterende dørtelefonanlæg

MEC-RFID med GSM


