BRF &
Flerbostadshus
Allt fler bostadsrättsföreningar och fastighetsägare installerar
moderna låssystem i sina fastigheter för att öka tryggheten
för de boende. Våra lösningar för passersystem är både säkra
och smidiga. Börja med en kortläsare i entrén och bygg ut med
tilläggstjänster för fastighetens övriga funktioner.
En lösning för hela fastigheten helt enkelt.

Entré
Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att ta sig in i
fastigheten för dig som bor där. Samtidigt som det ska vara svårt för
obehöriga att komma in.
Porttelefon

Kortläsare

App

En porttelefonlösning med inbyggd
kort- eller tagläsare innebär att de
boende kan ta sig in på ett smidigt
och kostnadseffektivt sätt, att
porten kan hållas låst för obehöriga
och att besökare enkelt kan släppas
in. Allt från samma enhet.

I entrédörren, vinden, cykelförrådet
och källaren ska bara behöriga
personer ha tillträde. Allt för att
motverka inbrott och skadegörelse.
Tappar en boende sin tag kan den
enkelt spärras och ersättas, utan att
något lås behöver bytas till en ofta
hög kostnad. Dessutom kan barn
ha speciella taggar som exempelvis
bara fungerar på vissa dörrar under
vissa tidsperioder.

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

Trapphus
Med våra lösningar hanterar de boende både bokning, informationssökning
och tillgång till postboxar med en och samma tag.
Informationstavla

Fastighetsbox

Brandvarning & Inbrottslarm

Genom en elektronisk informationstavla från RCOs samarbetspartner
Electrolux Professional i entrén kan
varje boende, förutom att boka
tvättstuga, ta del av nyheter eller
annan information, göra felanmälan
och se statistik över sin förbrukning
av exempelvis kall- och varmvatten,
el eller gas.

Fastighetsboxar med elektronisk
låsning och digitala namnskyltar

Systemet för passerkontroll kan
kompletteras med en helintegration
av brandvarning och inbrottslarm.

från Boxit Design, DinBox och Renz.

Tvättstuga & andra gemensamma lokaler
Vi

vet

att

tvättstugan

ofta

är

en

anledning

till

osämja

i

en

flerbostadsfastighet. Tider som inte respekteras, saker som försvinner
och diskussioner kring fördelningen av tvättider. Med ett bokningssystem
undviks mycket av detta. Det skapar också en tryggare miljö då det bara
är den som bokat som har tillgång till lokalen.
Enkelt och smidigt för alla.
Bokning, webb/app-bokning och maskinstyrning
Tillsammans med Electrolux Professional erbjuder RCO flera olika lösningar
för bokning som inkluderar elektroniska informationstavlor som även kan
fungera som portregister. Fastighetsägaren kan även erbjuda möjlighet till
bokning via webbläsare och en app i mobilen. Ska de boende debiteras för
utnyttjad bokning kan systemet skapa automatiska debiteringsunderlag som
kan exporteras direkt till fastighetssystemet.
Används Electrolux Professional-maskiner i tvättstugan så kan maskinerna
kommunicera med bokningssystemet via ett eget nätverk vilket möjliggör en
intelligent maskinstyrning.

Garage
Vi erbjuder fler olika alternativ för att hantera att endast behöriga
personer och fordon har tillträde till fastighetens garage.
Registreringsnummeravläsning

Radiosändare

App

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

Genom att sätta en radiomottagare
i garaget kan du enkelt öppna
garageporten med bara en knapptryckning.

Genom att ansluta garageporten till
RCOs passagesystem så kan man
enkelt öppna garageporten direkt
via appen i mobiltelefonen.

Övriga dörrar
LockR Cylinder

Offlineläsare

Vandalsäkra läsare

En offlineläsare som inte kräver
någon kabeldragning och den drivs
av två CR2-batterier. Den lämpar
sig utmärkt för lägenhetsdörrar,
säkerhetsdörrar, dörrar till tekniska
utrymmen, förråd, skåp eller
kontorsdörrar.

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
tillexempel barnvagn-/cykelförråd,
tekniska utrymmen eller kontorsdörrar.

Har du en plats som är lite mer utsatt
i din fastighet som till exempel
en undanskymd källardörr? Eller
ligger din fastighet i ett utsatt
område?
Då kan du behöva en extra tålig
kortläsare som tål att utsättas för
lite tuffare tag såsom slag och
sparkar.
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