MIX display dørstationer og A1 display ringetryk
– en del af FlexAir® adgangskontrol

Få display dørstationer og display rin
Med FlexAir® smelter dørtelefoni og
adgangskontrol sammen til et system
Ændring og vedligeholdelse af navneskilte ved opgange og
lejlighedsdøre kan nu ske online, uden at en medarbejder fysisk
skal ud og skifte skilte. Det sparer tid, og det sikrer, at navneskiltene overalt er perfekte, ensartede og opdaterede.
Med FlexAir® integreres dørtelefoni og ringetryk med adgangskontrolsystemet, der også har elektroniske offline og standalone cylindre og web-baseret administration. Det giver en
enestående fleksibel adgangskontrol, høj sikkerhed og store
besparelser. Der skal ikke længere skiftes cylindre og navneskilte ved fraflytning, eller cylindre ved bortkomst af nøgler.
Med Nova softwaren styrer administratoren helt enkelt systemet
via browseren fra en hvilken som helst computer.

Med MIX display dørstationer og display ringetryk er FlexAir®
systemet fuldt digitaliseret. Scantron introducerer hermed en
række løsninger med innovative brugerfunktioner, der letter
hverdagen for både brugere, besøgende og ikke mindst
administratorer.

FlexAir® konceptet
FlexAir® har et stort udvalg af komponenter og software, der
fleksibelt kan kombineres, så systemet opfylder alle behov.
Fleksibiliteten er så høj, at der kan skabes den bedste individuelle løsning til næsten alle projekter.
FlexAir® konceptet bygger på enkelthed, sikkerhed og økonomi
– både i anskaffelse og drift. FlexAir® er let at forstå, nemt
at anvende, og enkelt at administrere. Høj sikkerhed er altid
udgangspunktet for FlexAir® konceptet.

Mix®Modul
- Combinations
FlexAir
er bygget
op af:
1. Læsere, displayenheder, og
elektroniske låse med indbygget
læser. Dette er de synlige elementer
af FlexAir®, som brugerne har den
daglige kontakt med.
2. Web-baseret Nova software.
Systemets størrelse og tilgængelige
funktioner bestemmes ved valg af
Mix Modul - Combinations
software. Systemets funktioner kan
altid ændres ved at opgradere softwaren.
3. Alpha centralen, en lille computer – hjernen i FlexAir®, som styrer
systemet. Alpha centraler fås i flere
typer og vælges efter systemets
opbygning.

Med den web-baserede Nova software,
kan systemet administreres fra en
hvilken som helst computer, uanset
hvor administratoren befinder sig.
Du behøver blot åbne en web-browser,
indtaste Novas webadresse og logge
på. Derefter guider systemet dig
igennem de forskellige brugerflader.
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FlexAir® har et bredt produktprogram, hvor produkterne kan kombineres, så systemet kan opfylde
næsten alle individuelle behov og krav.

ngetryk som en del af FlexAir

®

Spar tid og besvær med
administration via Nova software

Administratoren bestemmer, hvornår og
hvor længe en brik eller et kort er aktivt

En typisk boligopgang består af dørstationer med navneskilte,
nøgler til lejlighedsdørene og navneskilte på dørene, som skal
bestilles og skiftes ved indflytning af nye beboere. Derudover er
der adgangskontrol med læsere ved hoveddøren og måske ved
kælderrum, vaskerum etc.
Med FlexAir® ændres alle disse ting centralt via Nova softwaren.
Når en ny beboer flytter ind, tilføjes navnet nemt i Nova softwaren via en web-browser. Når opdateringen er gemt, kan det
nye navn vises med det samme på både dørstationen og på
display ringetrykket ved lejlighedsdøren. Fra web-browseren
tildeles brugeren adgang til de relevante døre i bygningen og får
tildelt adgangsbrikker eller -kort ved hjælp af disses ID-nummer,
uden at administratoren behøver at have brikker eller kort i
hånden. Derfor kan brikker og kort med fordel
tilsendes brugeren inden indflytning.

Allerede inden en brik eller kort tages i brug, kan administratoren ved oprettelsen fastlægge, hvornår en brugers brik eller kort
er aktive, og hvilken dato de bliver inaktive. Administratoren kan
derved oprette brikker og kort, når det passer vedkommende
og sætte en senere aktiveringsdato fast. Derudover er denne
feature ideel for brugere, der skal have tidsbegrænset adgang.
Med få klik er en ny bruger oprettet i systemet, der er tildelt
adgang til bestemte døre, der er tildelt brikker, og nyt navn er
tilføjet på dørstationen og ved lejligheden – alt sammen er sket
fra en web-browser, uden at administratoren behøver at rejse
sig – og uden omkostninger til navneskilte, cylindre og nøgler.
Den nye beboer føler sig velkommen og godt behandlet.

Eksempel på en boligopgang med FlexAir®
adgangskontrol, nøglesystem og display, der
alt sammen administreres fra Nova softwaren.

Stand-alone eller
offline læsere,
display ringetryk
og hustelefoner.

Alpha central.
MIX med en
online læser bag
læservinduet.

Offline EvoLock® læsere.
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Modulopbyggede MIX display dørstatione
Dørstationen er modulopbygget, så der kan vælges funktioner
og design efter det øjeblikkelige behov eller skiftes moduler ved
ændring af behov i fremtiden.

Den modulopbyggede display dørstation giver elektronisk
oversigt over ejendommens eller opgangens beboere.
Besøgende får en præsentabel velkomst med en elektronisk
liste over beboerne. Ved hjælp af enten et drejehjul eller et
tastatur, kan den besøgende bladre igennem listen af beboere
og ringe op til den ønskede lejlighed.

Modulopbygget MIX display dørstation med et hav af funktioner og muligheder

Mikrofon og højttaler
Klar lyd giver god kommunikation mellem beboere og
besøgende.

Se de besøgende
Undgå at lukke uvedkommende
besøgende ind. Med kamera i
dørstationen, kan beboerne se,
hvem der ringer på døren, inden
de lukker dem ind.

Beboer-oversigt
Klar og tydelig tekst – undgå
påklistrede dymostrimler
med navneændringer.

Skjult PS/2 stik
Et almindeligt PC tastatur kan tilsluttes uden at afmontere dørstationen.
Dermed kan der lokalt ændres indstillinger og navne på beboerne,
hvis dørstationen ikke styres af
Nova softwaren.

Drejehjul
Naviger nemt rundt i listen
af beboere ved hjælp af
drejehjulet. Det er både
hurtigt og nemt.

Firmalogo eller hilsen
Præsenter besøgende for et
firmalogo, boligforeningens
logo eller en hilsen, når de
kommer til en MIX dørstation.
Tastatur
Naviger rundt i beboerlisten
med piletasterne eller indtast
en kode for at åbne døren.

Læservindue
Komforten og sikkerheden
øges med en adgangskontrollæser gemt bag et
mørkt læservindue.

Fra nogle få til flere hundrede brugere i én dørstation
MIX display dørstationen er den perfekte løsning for bygnin
ger og boliger med såvel få beboere som flere hundrede
lejligheder. Med MIX er der mulighed for op til 1000 lejligheder pr. dørstation. Oversigten over beboere i displayet er
overskuelig at anvende, og besøgende kan nemt finde de
ønskede beboere. Enten ved hjælp af drejehjulet, ved brug af
piletasterne på tastaturet eller ved hjælp af søgefunktionen.
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Udover de større MIX dørstationer har vi en mindre version,
MIX50 display dørstationen, der er ideel for mindre boligopgange med blot 6-12 lejligheder eller mindre virksomheder. Denne mindre version har plads til op til 50 brugere,
men rummer alle de samme funktioner som de større MIX
display dørstationer. En ideel løsning for mindre ejendomme,
hvor der er ønske om en display dørstation med alle de
bekvemmeligheder MIX giver.

er til ejendomme med mange brugere
Undgå dymostrimler og klistermærker ved til/fraflytning
Med MIX dørstationer skiftes navne på beboerne elektronisk.
Alle beboernes navne vises klart og tydeligt på den oplyste LCD
grafik-skærm. Derved undgås, at dørstationer tilplastres med
dymostrimler og klistermærker eller utydelige håndskrevne
navneskilte.

Dørstationen kan tilsluttes FlexAir® adgangskontrolsystemet og
dermed rettes alle navne m.m. direkte via den web-baserede
Nova software*.
Ønsker man manuel opdatering, kan dette ske fra dørstationens
front, hvor et helt alm. PC tastatur med PS/2 stik kan tilsluttes.
Herfra fås adgang til dørstationens menu og beboernes navne
m.m., som kan ændres med det samme.

Før

Løft ejendommens indgangsparti med en flot og stilfuld display dørstation, der er nem at holde flot og ren.

Ekstra sikkerhed med en Nexus læser
FlexAir® adgangskontrol kan integreres fuldt ud med en
MIX dørstation. Nexus MW (MIFARE) og Nexus PW (Prox)
læsere monteres bag et mørkt læservindue, og giver
mulighed for at øge komforten og sikkerheden med
adgangskontrol. I stedet for mekaniske nøgler, kan
brugerne nu anvende brikker til åbning af døren.
Administration af adgang sker via Nova softwaren.

*Ved tilkøb af licens til Building Information Control.
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Stilrene sorte MIX moduler
Mix and Match med MIX moduler
En MIX dørstation er bygget op med en ramme og et antal
moduler som indbygningskit. Alt efter behov og ønsker kan du
vælge mellem flere af vores mange moduler og derefter vælge
den ønskede ramme.
Rammen kan fås i 3 typer materialer, enten i rustfrit stål, der giver
et moderne og stilrent udseende, i messing eller bruneret messing, der kan komplimentere en ældre bygning med karakter.
De sorte moduler måler 82 x 82 mm og er elegant konstrueret
i et lækkert materiale. Modulerne matcher den rustfrie stålramme
såvel som messingrammen og den brunerede messingramme.
Systemet giver bygningen et indbydende og eksklusivt
udseende.

Der er i alt 6 forskellige moduler, som kan kombineres på
8 forskellige måder. Der skal
tages stilling til, om man
ønsker at navigere rundt i
oversigtslisten med et drejehjul
eller et tastatur, der også kan
anvendes som kodelås. Alt
efter behov kan der vælges
en dørstation med plads til 50,
100, 200 eller 1000 brugere.

eksempler på kombination af rammer og moduler

Individuelle mål og design af ramme kan imødekommes mod tillæg og forlænget leveringstid.
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A1 display ringetryk med navneskilt
Automatisk opdatering af navneskilt ved tilflytning
Så snart navnet er blevet tilføjet i systemet via Nova softwaren,
kan brugerens navn optræde på navneskiltet ved etagetrykket
med det samme eller på valgte aktiveringsdato. Vælg mellem
vores 2 modeller: planforsænket og frembygget.

Slip for at bestille nye navneskilte
Drop de mange omkostninger og besværet ved at skulle bestille
nye navneskilte og skifte dem. A1 display ringetryk sparer både
tid og penge i dagligdagen, og navneskiltene er altid opdaterede.
I det frembyggede modul er der plads til ledningssamlinger, der
giver hurtig og let installation. Den eksisterende kabling til dørtelefonerne kan udnyttes til også at inkludere navneskiltene.
Det sparer tid og letter montagen.
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FlexAir® har et bredt
program af offline læsere
Med vores brede produktprogram tilstræber vi at skabe den rigtige kombination og
løsning for kunden, så man uden problemer kan erstatte mekaniske nøglesystemer
med et moderne elektronisk adgangskontrolsystem.

Nytænkning i teknik og design
Scantron leverer løsninger, der byder velkommen og styrer
adgang til alle typer af ejendomme. Vi lægger stor vægt på
sikkerhed, brugervenlighed og præsentabelt udseende.
Derfor er vores produkter altid af høj kvalitet baseret på den
nyeste teknologi – udført i fornemt, nutidigt design.
Vi bestræber os på at levere totalløsninger inden for adgangskontrol, dørtelefoni og postkasseanlæg, og for at være
den mest attraktive leverandør på markedet.
Vi baserer vores løsninger på egen udvikling og egen produktion
samt på produkter fra andre europæiske producenter, der lever
op til vores kvalitetskrav.

Vi sikrer, at vores produkter er miljørigtige med lavt energiforbrug, lang holdbarhed og genanvendelighed af komponenterne.
Vores produktion og udvikling er internationalt baseret, og
Scantron arbejder med salg, rådgivning og service i
Danmark og Sverige via egen organisation.
Scantron har siden starten af 80’erne udbudt professionelle
løsninger inden for vores produktområde. Vi samarbejder tæt
med bygherrer, rådgivende ingeniører og installatører om at
etablere de mest attraktive løsninger for ejendomsbesiddere
og brugere.
Kontakt os og få en snak om mulighederne for adgangskontrol, dørtelefoni og postkasseanlæg.
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