Scantron elevator-controller

Elevator-controller
- Markedets letteste integration af elevatorer, adgangskontrol og dørtelefoner

Fremtidens elevatorkontrol
Scantrons elevatorløsning er
nyskabende indenfor let
integration af elevatorstyring
med adgangskontrol og
dørtelefoni. Ofte ønsker man at
kunne åbne døre og frigive
elevatordestinationer på samme
tid, hvilket nu er muligt. Denne
løsning gør det nemt at lukke op
for besøgende - hele vejen.
Derudover kan systemet programmeres til kun at reagere på
udvalgte døråbningssignaler fra
bestemte hustelefoner, så man
sikrer, at besøgende til en given
destination kun kan få adgang til
denne destination.
Intelligent software
Elevator-controlleren styres
igennem den webbaserede Nova
software, hvor det er nemt at
bestemme hvilke brikker/kort,
der skal have adgang, samt at
tilføje og slette brikker/kort.
Softwaren giver mulighed for
individuel navngivning af
destinationer, så administratoren
selv bestemmer og opnår et
meningsfuldt system.
Fremtidssikret sikkerhed
Sikkerheden er i top, hvilket
også styrkes af Nova softwaren.
Softwaren indeholder en
hændelseslog, så overblik over
’hvem, hvad, hvor og hvornår’ er
tilgængelig til enhver tid.
Brandvæsenet kan også let
slå alle spærrefunktioner fra
i tilfælde af brand. Derfor er
Scantron elevator-controller med
Nova software et af markedets
mest sikre og fleksible elevatorsystemer.

Scantrons Nexus læser installeres i
elevatorstolen, hvorpå brugerens
brik/kort med adgangsrettigheder
læses og elevatoren frigiver adgang
til den ønskede destination.

Scantrons
Nexus læser
fås både med
og uden kodetastatur.

Elevator-controller - en del af FlexAir®
Scantron elevatorløsningen er en del af en større helhed. Den styres af en Alpha
elevator-controller, som har outputs til at kunne styre op til 10 elevatordestinationer. Hvis bygningen er højere kan flere elevator-controllere programmes til at
kunne styre et stort antal elevatordestinationer. I andre tilfælde kan den anvendes
til både elevatorstyring og kontrol af flere almindelige adgangskontroldøre.

Scantron elevatorcontroller styres af
Nova softwaren. Her
kan rettigheder ændres
uden besøg af elevatorfirmaet, hvilket sparer
på økonomien, tiden
og letter hverdagen.
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