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GSM - Adgangskontrol
Fjernkontrol med aktivering

GSM-læseren kan anvendes til fjernstyring og 

kontrol af mange forskellige elektriske systemer 

fra en mobiltelefon.

Vi har nedenfor givet en række eksempler på 

anvendelsesmuligheder for fjernstyring via SMS.

•  Døråbning med mobiltelefonen

•  Åbne porte

•  Åbne garageporte

•  Ethvert relæ kan fjernstyres

•  Dørpumper kan fjernstyres

•  Slutblik kan fjernstyres

•  Lad hjemmehjælpen låse døren op

•  Lås dør midlertidigt op for postbude
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Fordele og besparelser
GSM - Adgangskontrol

Brug mobiltelefon eller nøglebrik/SmartCard til at låse dørene op med.

Installér et GSM adgangskontrolsystem 
og slip for besværet med gammeldags 
metalnøgler. 

Sample Sample Sample Sample

Open

Videx Danmark
Hammershusgade 15
2100 København Ø

•  Døråbning med SMS fra mobiltelefon, nøglebrik/SmartCard

•  Fjernåbning af døren fra PC

•  Nøglebrik/SmartCard af MiFare Classic typen erstatter gamle metal-nøgler

•  Nøglebrik/SmartCard kan ikke oprettes uaftoriseret og kopieres af andre

•  Hurtig spærring af mistede nøglebrikker og oprettelse af nye

•  Tidsskemaer med ur

•  Mulighed for midlertidig adgang for besøgende via kalenderstyring

•  Online 24/7 administrationssystem med bla. log af persontrafik på ind- og udgange

•  Administration fra en PC eller tablet via webbrowser

•  Spar tid og penge på administration med nøglebrik/SmartCard i stedet for metal-

nøgler

Funktioner
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GSM - Adgangskontrol
Specifikationer

H: 200 mm
B: 133 mm
D: 40 mm

CU - Central enheden har indbygget SIM-kort og kommunikerer 
med det webbaserede administrationsprogram via GSM nettet.
Ændringer lavet i administrationsprogrammet, bliver derfor 
opdateret øjeblikketligt på alle enheder.

Man skal ikke programmere kort og opdatere samtlige adgangspunkter manuelt,
 som et traditionelt offline system.

Enheden drives af en indbygget 12VDC  forsningen med mulighed for 
batteribackup og kan derfor forsynes af enten 230VAC eller 12VDC.            
                                                                                                                              
Der er mulighed for tilslutning af 2 døre som hver kan have maksimalt 4-læsere, 
kodetastaturer m.m.  

•  Online adgangskontrol uden kabler, mere end 1000 brugere.
•  Lås op med brik, kode eller SMS/telefon.
•  1 eller 2-dørs kontrol.
•  Kode- og log data sendes realtime via mobildatanetværket til Cloud server.
•  Virker ”Out of the box”.
•  Ingen krav om server, programinstallation, routere eller datakabler.
•  Indbygget 230V/12V strømforsyning.
•  Direkte kontrol af relæ (NO/NC/C), slutblik eller  magnetlås.
•  Wiegand interface for Mifare/prox RFID læser og kodetastatur.
•  Ingen datakabler mellem døre, online via GSM - lav driftsomkostning, inkluderet 
SIM kort. 
•  Mulighed for overvåget genopladelig batteribackup.
•  Mulighed for SMS/Email alarm ved strømsvigt.
•  Quad band GSM modem.
•  Størrelse, hxbxd: 200 x 133 x 40 mm.
•  Vægt: 420 g.
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Specifikationer
GSM - Adgangskontrol

DR15-12 + 322 Strømforsyning

• 12VDC & 12 VAC strømforsyning til  2l bus system.
• 12VDC 1,25A Strømforsyning, til forsyning af BUS anlæg.
• DIN-skinne montering.

H: 103 mm
B: 48 mm
D: 19 mm

• Vægt 260g 
• Standby strøm <25mA 
• Læseafstand >3cm 
• Arbejdstemperatur 40g ->+60g 
• IP66    

S5-R MF 
Ekstern RFID Mifare Briklæser udført i  
hærværksikker rustfrit stål kasse med 
lydgiver og LED indikator.  
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GSM - Adgangskontrol
Central administration

Adgangskontrolsystemet administreres via en hjemmeside med en 
internet-opkoblet computer.
Her er det muligt at se enhedernes placering samt status på et kort. 

På hjemmesiden kan bla. oprettes og slettes nøglebrikker, samt gives 
adgang til at åbne døre med mobiltelefonen. Dørene kan hermed 
låses op med en SMS.

Enhederne kan også tidsstyres via den indbyggede kalender til 
at være låst eller åbne i definerede tidsrum.

Administration
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GSM - Adgangskontrol
Adgang og styring af boligblokke

Hver dør i boligblokken forsynes med en enhed der styrer dørens 

slutblik.

Enhederne administreres og opdateres centralt via en hjemmeside. 

Dette kan gøres fra enhver internet-forbundet computer. 

Adgangskontrolenheden behøver kun strøm og 

forbindelse til et slutblik for at kunne fungere.

Blok 1 Blok 3 Blok 4 Blok 5

12-24V (AC/DC)

Pulse

internet Mobilnet

Blok 2

Boligkontor

Boligblok

RFID-læser med GSM-modul

ACCESS
TECHNOLOGY
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GSM - Adgangskontrol
Kabelføring

GSM

Centralenheden kommunikerer trådløst med serveren 
via GSM-nettet.

Modem, LAN interface, Controller og nøglebrikslæser 
er separate enheder med kablet fortrådning.

Kablet

Laptop Laptop

Nøglebriklæser Slutblik Slutblik

230VAC

Styreenhed

Videx

LAN interface

Videx

Modem

Lokalnet/
Internet

Internet

Adgangskontrolsystemer med GSM RFID kræver langt mindre 

kabelføring og enheder for at fungere. 

Dette betyder hurtigere og lettere opsætning for installatøren.

Som vist på illustrationen nedenfor svarer modem, LAN interface 

og styreenhed til GSM RFID-enheden, der kommunikerer trådløst 

via mobilnettet.

ACCESS
TECHNOLOGY

Briklæser CESlutblik Briklæser

Dør 1
Dør 2
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