MIX porttelefon med display och A1 ringklockor
med display – en del av FlexAir® passerkontroll

Få display-porttelefoner och display-ringkna
Med FlexAir® fås porttelefoni
och passerkontroll i ett och samma system
Ändring och underhåll av namnskyltar i trapphus och på
lägenhetsdörrar kan nu ske online, utan att någon medarbetare
behöver skickas ut för att byta skyltar. Det sparar tid och gör att
namnskyltarna är korrekta överallt, enhetliga och uppdaterade.
Med FlexAir® integreras porttelefoni och ringklockor med
systemet för passerkontroll, som utöver webbaserad
administration också har elektroniska offline låscylindrar och
stand-alone. Det ger en enastående flexibel passerkontroll, god
säkerhet och stora besparingar. Behovet av att byta låscylindrar
när nycklar tappats och att fysiskt byta namnskyltar vid flyttning
upphör. Med Nova mjukvara styr administratören systemet
enkelt, helt med hjälp av webbläsaren i valfri dator. Med MIX
porttelefonerna med display och ringklockorna med display är

FlexAir®-systemet fullt digitaliserat. Scantron lanserar härmed
en rad lösningar med innovativa användarfunktioner som
underlättar vardagen för såväl användare som besökare och inte
minst för administratören.

FlexAir®-konceptet
I FlexAir®-systemet finns ett stort urval av komponenter och
en mjukvara som flexibelt kan kombineras så att systemet fyller
alla behov. Flexibiliteten är så god att en skräddarsydd lösning
kan skapas för praktiskt taget alla olika sorters projekt.
FlexAir®-konceptet bygger på enkelhet, säkerhet och ekonomi
– både i investering och i drift. FlexAir® är lättförståeligt,
lättanvänt och lätt administrerbart. God säkerhet är en självklar
del av FlexAir®-konceptet.

Mix Modul - iCombinations
Byggstenarna
FlexAir®
1. Läsare, displayenheter och
elektroniska lås med inbyggd
läsare. Detta är de synliga
komponenterna i FlexAir®, de delar
som användaren har daglig kontakt
med.
2. Alpha centralen, en liten dator,
hjärnan i FlexAir®, som styr systemet.
Mix Modul - Combinations
Alpha centraler finns i flera
utföranden som väljs utifrån
systemets uppbyggnad.
3. Webbaserad Nova mjukvara.
Systemets omfattning och tillgängliga
funktioner bestäms genom val av
mjukvara. Systemets funktioner kan
alltid ändras genom att mjukvaran
uppgraderas.

Med den webbaserade mjukvaran Nova
kan systemet administreras från valfri
dator, oberoende av var administratören
befinner sig. Allt man behöver göra är
att öppna en webbläsare, skriva in
Novas webbadress och logga in.
Därefter guidar systemet
administratören igenom programmet
med användarvänligt gränssnitt.
FlexAir® har ett stort produktsortiment, där produkterna kan kombineras, så att systemet kan uppfylla
nästan alla individuella behov och krav.
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appar som en del av FlexAir

®

Spara tid och besvär med administration
via Nova-mjukvara

Administratören bestämmer när och hur länge
en bricka eller ett kort är aktivt

Ett typiskt bostadshus består av en porttelefon med
namnskyltar vid entrén och namnskyltar på/vid lägenhetsdörren.
Dessa skyltar ska bytas, eventuellt beställas, vid flyttning
samt alla nycklar skall samlas in. Har man dessutom ett
passagesystem vid entrén, i källare, miljörum och tvättstuga
måste även dessa ändras. Med FlexAir® ändras alla dessa
centralt via mjukvaran Nova. Namnet på en nyinflyttad skrivs in i
Nova med hjälp av en webbläsare. När inmatningen sparats syns
det nya namnet omedelbart på porttelefonen och i ringklockans
teckenfönster vid lägenhetsdörren. Via webbläsaren ges användaren tillgång till relevanta dörrar i byggnaden och får
elektroniska nycklar i form av brickor eller kort med hjälp
av dessas ID-nummer, utan att administratören själv
behöver ha brickor eller kort i handen.
Därför kan brickor och kort med
fördel skickas till användaren
före inflyttning.

Administratören kan redan innan en bricka eller ett kort tas i bruk
bestämma när användarens brickor och kort är aktiva, och vid
vilket datum detta upphör och de blir inaktiva. Administratören
kan därför upprätta brickor och kort när det passar denne och
bestämma ett senare aktiveringsdatum. Denna möjlighet är
idealisk för användare som skall ha tidsbegränsat tillträde.
Med få ”klick” är en ny användare inlagd i systemet, med
tillträde till bestämda dörrar, tillgång till brickor, med nytt namn
i porttelefonen och vid lägenhetsdörren. Allt har gjorts via en
webbläsare, utan att administratören behövt resa sig – och
utan kostnader för namnskyltar, låscylindrar och nycklar.
Den nyinflyttade känner sig välkommen och välbehandlad.

Exempel på
trappuppgång med
FlexAir® passage-kontroll,
nyckelsystem
och display där allt
administreras med
mjukvaran Nova.

Standalone eller
offline läsare,
ringklocka med
display och
porttelefoner.

Alpha central.
MIX med en online
läsare bakom
läsfönstret.

EvoLock® offline läsare.
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Moduluppbyggd MI porttelefon för fa
X

Porttelefonen har en moduluppbyggnad som ger en
elektronisk överblick över de boende i fastigheten eller
trapphuset. Besökare får ett presentabelt välkomnande med
en elektronisk lista över de boende. Med hjälp av antingen ett
vridhjul eller en knappsats kan besökaren bläddra igenom listan
över boende och ringa upp den önskade lägenheten.

Porttelefonen är moduluppbyggd med funktioner och utformning
som kan anpassas till ögonblickets behov och ändå matcha
framtida förändrade behov genom byte av moduler.

Moduluppbyggd MIX portTELEFON med display och ett hav av funktioner och möjligheter

Mikrofon och högtalare
Klart ljud ger god
kommunikation mellan
boende och besökare.

Se besökande
Undvik insläpp av oönskade
besökare. Med porttelefonens
kamera kan de boende se vem
som ringer, som underlag för
beslut om insläpp.

Överblick över boende
Klar och tydlig text
– inga dymoremsor
med ändrade namn.

Dold PS/2-anslutning
Ett vanligt tangentbord för PC kan
anslutas utan att porttelefonen
demonteras. Då kan inställningar och
namn på boende ändras lokalt när
porttelefonen inte styrs genom
mjukvaran Nova.

Vridhjul
Navigera enkelt runt i listan
över boende med vridhjulet.
Det är både snabbt och
enkelt.

Logotype eller hälsning
Presentera företagets eller
bostadsrättsföreningens
logotype för besökaren eller
en hälsning när de kommer
till en MIX porttelefon.
Knappsats
Navigera runt i listan över
boende med pilknapparna
eller skriv in en kod för att
öppna porten.

Läsfönster
Bekvämligheten och
säkerheten ökar med en
läsare för passerkontroll
som är gömd bakom ett
mörktonat glas.

Från några till flera hundra användare i en och samma porttelefon
MIX porttelefon med display är den perfekta lösningen för
byggnader och bostäder med såväl få boende som för flera
hundra lägenheter. MIX har kapacitet för 1000 lägenheter
per porttelefon. Överblicken över boende i teckenfönstret är
lättöverskådlig och besökare kan lätt hitta den av de
boende som de önskar kontakt med, antingen med
vrid-hjulet, med pilknapparna eller med sökfunktionen.
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Förutom den större MIX porttelefoner, har vi en mindre
version, MIX50 porttelefon med display, speciellt lämpat
för trappuppgångar med 6-20 lägenheter och för mindre
företag. Denna mindre version har kapacitet för upp till
50 användare, samtidigt som den har alla funktioner som
de större porttelefonerna i MIX-serien har.
En idealisk lösning för mindre byggnader där man önskar
en porttelefon med display med alla de fördelar MIX ger.

astigheter med många användare
Slipp dymoremsor och klisterlappar vid in-/avflyttning
Med MIX porttelefon byts de boendes namn ut elektroniskt.
Alla de boendes namn visas klart och tydligt på den upplysta
LCD-grafikskärmen. På så sätt undviks oreda vid porttelefonerna med dymoremsor och klisterlappar eller med slarvigt
handskrivna namnskyltar.

Porttelefonen kan anslutas till FlexAir®-systemet för passagekontroll varvid alla namn och andra uppgifter rättas direkt via
den webbaserade mjukvaran Nova*.
Önskas manuell uppdatering sker det via porttelefonens front
där en PS/2-anslutning finns för ett helt vanligt tangentbord
för PC. Härifrån fås tillgång till porttelefonens meny med de
boendes namn mm, som omedelbart kan ändras.

Innan

Ge byggnadens dörrparti ett lyft med en elegant och stilfull porttelefon med display som enkelt hålls ren och snygg.

Extra säkerhet med Nexus®-läsare
FlexAir®-passerkontroll kan fullt ut integreras med en MIX
porttelefon. Läsare av typen Nexus® MW (MIFARE) och
Nexus® PW (Prox) monteras bakom mörktonade glas
och ger möjlighet att öka bekvämligheten och säkerheten
genom passerkontroll. I stället för fysiska nycklar
kan användarna nu använda brickor för att öppna
gemensamma portar och dörrar. Administration av
tillgången görs med mjukvaran Nova.

*Vid köp av licens till display-kontrollmodul.
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Stilfulla svarta MI -moduler
X

Blanda och anpassa med MIX-moduler
En MIX-porttelefon är uppbyggd med en ram och ett antal
moduler i paket för inbyggnad. Du kan välja mellan flera av
våra många moduler i enlighet med dina behov och önskemål
varefter du väljer önskad ram.
Ramen levereras i 3 olika material: antingen i rostfritt stål för
ett modernt och stilfullt utseende, i mässing eller i bruntonad
mässing anpassade till äldre, karaktärsfulla byggnader.
Svarta moduler mäter 82x82 mm och är byggda i ett elegant,
lackerat utförande. Modulerna matchar den rostfria stålramen
lika bra som ramen i mässing eller bruntonad mässing.
Systemet bidrar till att byggnaden ges ett inbjudande och
exklusivt utseende.

Totalt finns 6 olika moduler
som kan kombineras på 8 olika
sätt. Val finns mellan vridhjul
för att navigera i listan över
boende eller knappsats som
också används för inmatning
av portkoden. Beroende på
behov väljs en porttelefon med
kapacitet för 50 eller 1000
användare.

Exempel på kombinationer av ram och moduler

Individuella dimensioner och utformning av ram
levereras mot pristillägg och förlängd leveranstid.
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A1 ringklocka med display för namnskylt
Automatisk uppdatering av namnskylt vid inflyttning
När namnet matats in i systemet via mjukvaran Nova syns den
boendes namn på namnskylten vid lägenhetsdörrens ringklocka,
direkt eller på valt aktiveringsdatum. Välj mellan infällt och
utanpåliggande montage.

Aldrig mer beställa namnskyltar
Slipp de många kostnaderna och besväret för att beställa
nya namnskyltar med alla byten. A1 ringklockan med display
sparar både tid och pengar dagligen. Namnskyltarna är alltid
uppdaterade.
Befintligt kablage för porttelefonen kan också användas för att
inkludera namnskyltarna, vilket sparar tid och underlättar
montaget.
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FlexAir® har ett stort
utbud av offline läsare
Med vårt stora produktsortiment av offline läsare kan vi skapa den riktiga kombinationen
och lösningen för kunden. Det ger en smidig övergång från ett system med fysiska nycklar
till ett modernt elektroniskt system med passerkontroll.

Nytänkande inom teknik och design
Scantron levererar lösningar i ett inbjudande utförande som
kontrollerar åtkomsten för alla sorters fastigheter. Vi lägger
stor vikt vid säkerhet, användarvänlighet och elegans. Våra
produkter är alltid av hög kvalitet, baserad på den senaste
teknologin samt utförda i ett smakfullt samtida formspråk.
Som marknadens mest attraktiva leverantör är vår strävan
att leverera totallösningar inom passerkontroll- och
porttelefonisystem. Lösningarna bygger på egen utveckling
och produktion samt på produkter från andra europeiska
leverantörer som lever upp till våra högt ställda kvalitetskrav.
Vi säkerställer att våra produkter är miljövänliga med liten

energiförbrukning, lång hållbarhet och med återvinningsbara
komponenter.
Med en internationellt baserad produktion och utveckling
arbetar Scantron med försäljning, rådgivning och service
i Sverige och Danmark genom den egna organisationen.
Vi har erbjudit professionella lösningar inom Scantrons
produktsegment sedan början på 80-talet. Vi samarbetar
nära med projekterande ingenjörer och installatörer för att
erbjuda fastighetsägare samt användare de mest attraktiva
lösningarna.
Kontakta oss för ett resonemang om passerkontroll- och
porttelefonisystem!
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