Et komplet ejendomskoncept

Ét system – mange løsninger
Her ses et eksempel på et komplet ejendomskoncept
Offline læsere til lejlighedsdøre

Der er monteret en
SensoLock® låsecylinder
eller et EvoLock® håndtag,
som giver adgang til
lejligheden.

Nexus læsere

Nexus læseren kan monteres
ved hoveddøre, bagdøre
eller f.eks. integreres i
elevatorstyring. En Nexus
læser i elevatorstolen sikrer,
at beboerne kun har adgang
til de foruddefinerede
destinationer.

MultiApp / GSM

App-baseret eller mobil
dørtelefoni gør det muligt at
svare dørkald på farten samt at
åbne for gæster fra distancen.
MultiApp kan yderligere integrere
med andre NovaDrive® moduler
såsom booking, dokumenter,
weblinks mm.

Parkering/trafiklysstyring
via fjernbetjening

Booking- eller infoskærm

Bygningens parkeringskælder kan styres via
fjernbetjent adgang eller
med læsere og trafiklys.
Ind- og udgange kontrolleres
med sensorer i vejen og
signalering via trafiklys.
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Ved indgange eller fælles
lokaler kan der installeres
skærme til informationsvisning eller til booking.
Begge skærme er 21,5”
og administreres via
Nova softwaren.

AT7 lejlighedsterminal

Hustelefon

Vælges en AT7
lejlighedsterminal giver det
mulighed for video-dørtelefoni
samt adgang til beskeder,
dokumentation, booking af
lokaler, energivisualisering,
weblinks og meget mere.

Når en besøgende ringer
på ved dørstationen, kan
beboerne svare på en
vægmonteret hustelefon eller
via deres mobiltelefon.

Hængelås med offline læser

På døren til cykelskuret sidder
der en hængelås, hvorpå en
SensoLock® er monteret. Med
en brik kan beboerne åbne
hængelåsen og få adgang til
rummet.

EP Digital postkasseanlæg

Digital dørstation

Ved indgangen hænger et
vægmonteret EP Digital
postkasseanlæg med digitale
navne-display og elektroniske
låse. Rettigheder defineres i
Nova softwaren, hvor navne og
lejlighedsnumre også oprettes
og opdateres.

Bygningen har en display
dørstation ved hoveddøren
med indbygget kamera,
højtaler og drejehjul. Det er
nemt at opdatere beboernes
navne via Nova softwaren.
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Et mindre udpluk af vores store produktprogram

SensoLock®

PAK

Skabslås

For mere information,
besøg os på
www.scantron.dk
eller kontakt os på
Tlf. 66 13 99 66.
VPESK

Serie 510

Ringetryk

Stilux

MIXCompact

VLux

Serie 410D

Sky

Nova software

Infoskærm
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