Passer & säkerhet
Satsa på en skalbar och flexibel lösning som innehåller
alla delar för att uppfylla kraven som ställs på ett
helintegrerat och högt säkerhetsklassat system. Ersätt
nycklarna och få full kontroll på vilka som rör sig i
lokalerna.En trygg och smidig lösning för hela
fastigheten helt enkelt.

Varför RCO?

Är du ute efter ett skalbart och flexibelt system
som innehåller alla delar som behövs för att
uppfylla kraven som ställs på ett helintegrerat
och högt säkehetsklassat system är våra lösningar
rätt för dig.
Med vårt passersystem kan du ersätta alla nycklar med en tag eller
ett kort. Att du dessutom kan integrera inbrottslarm, brandvarning
och kameraövervakning i samma system gör det hela ännu smidigare.
Du får full kontroll på vilka som kommer och går i fastigheten och du
slipper oroa dig för borttappade eller kopierade nycklar.
Allting hanteras i samma mjukvara vilket ger total överblick för den
som administrerar systemet.
Med samma tag som styr passersystemet hanteras även av- och pålarmning av fastigheten. Är du ute efter ett skalbart och flexibelt
system som innehåller alla delar som behövs för att uppfylla kraven
som ställs på ett helintegrerat och högt säkerhetsklassat system är
våra lösningar rätt för dig.

Vårt passersystem
Det är inte bara smidigt med ett elektroniskt passersystem, det höjer
också säkerheten. När kort eller taggar används slipper man dyr och osäker
nyckelhantering samtidigt som det går enkelt att styra vem som ska ha
behörighet till lokalen och när.

Online

Offline

Porttelefoner

Våra trådbundna läsare dras med
kabel och kommunicerar konstant
med systemet. Läsarna används med
fördel vid ytterdörrar eller andra
passager där du vill styra larmet,
nyttja slussfunktioner, dörrautomatik
eller fjärröppning. En onlinelösning
har fördelen att behörigheter för
passage och information kring vilka
dörrar som nyttjats uppdateras i
realtid.

Vissa dörrar i fastigheten kan vara
knepiga att sätta en kabelförsedd
läsare på. Därför har vi tagit fram våra
offlineläsare som är helt kabelfria så
att fler dörrar kan anslutas till passersystemet. Dessa läsare passar perfekt
för till exempel tekniska utrymmen
eller kontorsdörrar.

Med en porttelefon från RCO kan du
hålla porten låst för obehöriga och
samtidigt erbjuda en enkel lösning för
att släppa in besökare. Porttelefonen
är fullt integrerad med systemet och
kan fritt kombineras med andra läsare
och funktioner.

LockR- Cylinder
Där modern teknik möter smakfull estetik - LockR Cylinder. Vårt senaste
tillskott i Offline-familjen. Den lämpar sig utmärkt för säkerhetsdörrar,
dörrar till tekniska utrymmen, förråd, skåp, kontorsdörrar eller varför
inte på vapenskåp och medicinskåp.
Skapa en trygg och smidig vardag
med LockR Cylinder som är godkänd
ända upp till låsklass 5.
Vid installation av cylindern slipper ni
åverkan på era dörrar eftersom den
kan användas i det befintliga låshuset.
Cylindern är både enkel att installera,
administrera och använda.

Vårt larmsystem
Tiden där du behövde dubbla system, ett för larm och ett för passage är förbi.
Med vårt system får du allt i samma lösning och dessutom är larmet godkänt
enligt SSF 1014 upp till larmklass 4. Genom att integrera inbrottslarmet i
passersystemet förenklar du hanteringen för både användare och väktare.

Manöverpanel

R -Control

Våra manöverpaneler är designade
med tydlig grafik för att göra
dem lättanvända. Den grafiska
larmpanelen är avsedd för såväl
mindre som större företag och
förvaltningar som vill ha en enkel
och trygg övervakning och styrning
av larmanläggningen. R-TOUCH 50
är en SBSC-intygad produkt och
godkänd enligt Larmklass 4.

Med R-Control får du en avancerad
grafisk plattform med möjlighet att
styra och kontrollera flera olika
fastigheter oavsett geografisk
placering.
Grafiken byggs upp med ritningar
och bilder efter eget behov.

Övriga funktioner
Smarta lösningar som kan adderas och integreras med vårt system.
För en enklare och säkrare vardag.
Styrning av belysning, värme
och ventilation
Välj att styra fastigheten med
information från passersystemet.

Närvarokontroll

Besökshantering

Med närvarokontroll ökas säkerheten
ytterligare genom att begränsa
passage in och ut från närvaroområden med antipassback.

Håll koll på in- och utcheckade
besökare och hantera tillfälliga
behörigheter.

Fjärröppning
Vi erbjuder flera olika alternativ för att hantera fjärröppning i vår lösning.
Radiosändare

Registreringsnummeravläsning

Vår app Access

Med en radiosändare kan du
enkelt öppna porten med bara en
knapptryckning.

Genom igenkänning av
registreringsnummer kan man
bekvämt, snabbt och automatiskt
öppna garageportar och grindar för
fordon.

Det har aldrig varit lättare att öppna
dörrar än med vår nya app RCO
Access. Ersätt porttelefonen med en
trygg lösning som är smidig både för
boende och den som administrerar
passagesystemet. Alla dörrar som
är anslutna till passagesystemet kan
enkelt öppnas direkt via appen i
mobiltelefonen.

Lästeknik
En viktig del vid implementering av passersystem är val av lästeknik.
Beroende på vilken typ av bricka/tagg du väljer att ha i systemet blir detta
avgörande för vilken säkerhetsnivå som uppnås. Ur ett säkerhetsperspektiv så
finns det i dagsläget bara en lästeknik som är kopieringsskyddad och det är
DESFire EV2.

Utbildningar för dig som avändare
Visste du att vi erbjuder utbildningar för dig som använder våra system?
Både i klassrum och via e-learning.
rco.se/page/utbildning

Kontakt
Vill ni ha hjälp med förfrågningsunderlag?
Eller bara vill veta mer?
Kontakta oss så hjälper vi er.
www.rco.se

