Scantron hiss-kontrollenhet

Hiss-kontrollenhet
- Marknadens enklaste integration av hissar, passerkontroll och porttelefoner

Framtidens hisskontroll
Scantrons hiss-lösning är
nyskapande och erbjuder en lätt
integration av hisstyrning med
passerkontroll och
porttelefoni. Ofta önskar man att
kunna öppna dörrar och frige
hissdestinationer samtidigt,
vilket nu är möjligt. Denna lösning gör det enkelt att öppna för
besökande - hela vägen.
Därutöver kan systemet programmeras till att bara reagera
på utvalda dörröppningssignaler
från bestämda svarsapparater,
så att man säkrar att besökande
till en given destination endast
kan få tillgång till denna och ingen annan.
Intelligent mjukvara
Hiss-kontrollen styrs
igenom den webbaserade Nova
mjukvaran, där det är enkelt att
bestämma vilka brickor/kort,
som ska ha åtkomst, samt att
lägga till och ta bort brickor/
kort.
Mjukvaran möjliggör individuell
namngivning av destinationer,
så att administratorn själv
bestämmer och uppnår ett
meningsfullt system.
Framtidssäkrad säkerhet
Säkerheten är i toppklass, vilket
också styrks av Nova mjukvaran.
Mjukvaran innehåller en
händelselogg, så att man får en
överblick över ’vem, vad, var &
närhelst’ detta behövs.
Brandkåren kan också lätt slå av
alla spärrfunktioner, i händelse
av brand. Därför är Scantron
hiss-kontroller med Nova mjukvaran en av marknadens mest
säkra och flexibla hissystem.

Scantrons Nexus läsare installeras i
hisskorgen, varpå användarens
bricka/kort med tillträdesrättigheter
avläses och hissen ger åtkomst till
den önskade destination.

Scantrons Nexus
läsare fås både
med eller utan
kod-knappsats.

Hiss-controller - en del av FlexAir®
Scantron hiss-lösningen är en del av en större helhet. Den styrs av en Alpha
hiss-controller, som har outputs till att kunna styra upp till 10 hiss-destinationer.
Om byggnaden är hög, så kan fler hiss-kontroll programmeras att kunna styra ett
stort antal hiss-destinationer. I andra tillfällen kan denna användas till både hisskontroll och styrning av fler vanliga passerkontrollsdörrar.

Scantrons hisskontroll styrs av Nova
mjukvaran. 		
Här kan rättigheterna
ändras utan besök av
hiss-firman, vilket ger
ekonomiska och tidsmässiga besparingar.
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