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Perimetersikring

Elektronisk adgangskontrol anvendes alle steder, hvor 
der er behov for elektrisk lås på den ydre skal - og kan 
være i form af:

• Port
• Låge
• Bom
• Pullert
• Dør
• Turnstyle

Mere sikkerhed & tryghed
Perimetersikring er en fysisk afgrænsning af et område, hvor der 
ikke ønskes uvedkommende personer, typisk som ydergrænse på en 
virksomhed eller en byggeplads. På byggepladser står der ofte mas- 
kiner og materiel af stor værdi, hvor der er behov for at holde uved-
kommende ude, og i virksomheder som eksempelvis datacentre, 
kan uvedkommende adgang forårsage kritiske driftsforstyrrelser.

ADGANGSSYSTEM
Med et adgangssystem fra Access Technology er det muligt at 
give adgang til kun godkendt personale, og med vores komme/gå 
løsning, kan man altid se hvem der er på byggepladsen eller i virk-
somheden. Disse informationer har systemets administrator(er) 
adgang til i webportalen via et krypteret login. I webportalen er der 
også en indbygget kalenderfunktion der kan styre åbne/lukketider, 
og det er muligt at se en fuld hændelseslog, så det altid kan doku-
menteres hvem der har åbnet/lukket og på hvilket tidspunkt.

Vores adgangsløsninger er fleksible og uden store omkostninger, da 
de er cloudbaserede med enheder der er online via mobilnettet og 
systemet har ingen geografiske begrænsninger. Vores elektroniske 
låsesystemer er nøglefrie, og styres og administreres fra centralt 
hold og med størst mulig sikkerhed.

MONTERING
Da vores adgangssystem er cloudbaseret, er der ikke 
behov for ekstra hardware, servere eller netværks- 
kabler - alt ligger i skyen. Derfor sker montering uden 
træk af lange kabeler. Dørcentralen leveres med sim-
kort og er derfor klar til montage - det eneste der 
kræves er fremføring af 230V.
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Stor fleksibilitet

Så let etableres 
vores trådløse 
system

Plug & PlayReduceret tidsforbrug
ved administration

Stor fleksibilitet Ingen lange kablerLave etablerings- 
omkostninger

Så let etableres 
vores trådløse 
system

1. Bestilling
Vi har et stort udvalg af 
produkter, så vi kan skræd-
dersy en løsning der passer 
præcist til jeres behov.

2. konfigurering
Når vi modtager jeres 
bestilling konfigurerer vi 
alt udstyr.

3. Enkel montering
Monteringen udføres hurtigt 
og nemt, da der ikke skal 
trækkes lange kabler.

BRUGERADGANG VIA:
• Opkald / SMS
• RFID-nøglekort/brik
• Pinkode
• Fjernbetjening
• Betaling med MobilePay
• App

Mobiltelefon

Webportal - Central administra�on

Cloudbaseret

Fjernbetjening

RFID-nøglekort/brik RFID kodetastatur

Bomme

Porte

PullerterFrag�erminal

CU-GSM online dørcentral


