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GSM - Adgangskontrol
Fjernkontrol med aktivering

GSM-læseren kan anvendes til fjernstyring og
kontrol af mange forskellige elektriske systemer
fra en mobiltelefon.
Vi har nedenfor givet en række eksempler på
anvendelsesmuligheder for fjernstyring via SMS.
•
•
•
•
•
•
•
•

Døråbning med mobiltelefonen
Åbne porte
Åbne garageporte
Ethvert relæ kan fjernstyres
Dørpumper kan fjernstyres
Slutblik kan fjernstyres
Lad hjemmehjælpen låse døren op
Lås dør midlertidigt op for postbude
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GSM - Adgangskontrol
Fordele og besparelser

Installér et GSM adgangskontrolsystem
og slip for besværet med gammeldags
metalnøgler.
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Videx Danmark
Hammershusgade 15
2100 København Ø
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Brug mobiltelefon eller nøglebrik/SmartCard til at låse dørene op med.

Funktioner
• Døråbning med SMS fra mobiltelefon, nøglebrik/SmartCard
• Fjernåbning af døren fra PC
• Nøglebrik/SmartCard af MiFare Classic typen erstatter gamle metal-nøgler
• Nøglebrik/SmartCard kan ikke oprettes uaftoriseret og kopieres af andre
• Hurtig spærring af mistede nøglebrikker og oprettelse af nye
• Tidsskemaer med ur
• Mulighed for midlertidig adgang for besøgende via kalenderstyring
• Online 24/7 administrationssystem med bla. log af persontrafik på ind- og udgange
• Administration fra en PC eller tablet via webbrowser
• Spar tid og penge på administration med nøglebrik/SmartCard i stedet for metalnøgler
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Specifikationer

H: 100 mm
B: 50 mm
D: 25 mm

RFID-læseren har indbygget SIM-kort og kommunikerer til internet via
GSM datanetværket. Læseren monteres med én skrue, 12-24V AC/DC,
samt slutblik.
Administration af nøglebrikker og enheder foretages online på en
hjemmeside der kan tilgås fra en hvilken som helst computer med
internet-adgang.
• Standalone nøglebriklæser med SIM-kort
• 1 fælles nøglebriksystem for hele boligselskabet
• Adgang for postbude osv. via mobiltelefon - SMS’er
• Virker sammen med alle typer porttelefonanlæg
• Web-administration af læserne via web browser
• Ubegrænset antal læsere i et system
• Ingen kabling til centraler. Kører på GSM-nettet
• Op til 1000 brugere pr. læser
• Potentialfri relæudgang (max 2A)
• PSU: 12 - 24 VAC/VDC (købes separat)
• Forbrug: 60 mA ved 12 VDC
• Kan indbygges i eksisterende dørstation
• Fås med vandalsikret kasse i rustfrit stål
• Anvender krypterede MiFare Classic nøglebrik/SmartCard
• Enheden leveres inkl. SIM-kort (5 eller 10 års abonnement)
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GSM - Adgangskontrol
Central administration

Administration
Adgangskontrolsystemet administreres via en hjemmeside med en
internet-opkoblet computer.
Her er det muligt at se enhedernes placering samt status på et kort.
På hjemmesiden kan bla. oprettes og slettes nøglebrikker, samt gives
adgang til at åbne døre med mobiltelefonen. Dørene kan hermed
låses op med en SMS.
Enhederne kan også tidsstyres via den indbyggede kalender til
at være låst eller åbne i definerede tidsrum.
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GSM - Adgangskontrol

Adgang og styring af boligblokke

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Boligblok

internet

Mobilnet

12-24V (AC/DC)
Pulse

Boligkontor

RFID-læser med GSM-modul

Hver dør i boligblokken forsynes med en enhed der styrer dørens
slutblik.
Enhederne administreres og opdateres centralt via en hjemmeside.
Dette kan gøres fra enhver internet-forbundet computer.
Adgangskontrolenheden behøver kun strøm og
forbindelse til et slutblik for at kunne fungere.
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GSM - Adgangskontrol
Kabelføring

Adgangskontrolsystemer med GSM RFID kræver langt mindre
kabelføring og enheder for at fungere.
Dette betyder hurtigere og lettere opsætning for installatøren.
Som vist på illustrationen nedenfor svarer modem, LAN interface
og styreenhed til GSM RFID-enheden, der kommunikerer trådløst
via mobilnettet.
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Nøglebriklæser

Slutblik

Modem, LAN interface, Controller og nøglebrikslæser
er separate enheder med kablet fortrådning.

GSM / RFID læser

Slutblik

Strømforsyning

Modem, LAN interface, Controller og nøglebrikslæser
er indbygget i GSM RFID-læseren.
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