GOtowe

rozwiązanie

Kontrola dostępu
do wind i pięter

Bezpieczeństwo na każdym poziomie obiektu
Współpracuje z systemem

Szczelność systemu kontroli dostępu jest gwarantem wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Projektując system KD w budynkach, w których występują windy należy
pamiętać o zabezpieczeniu również tej drogi dostępu na poszczególne piętra budynku.
Najczęściej spotykane rozwiązania to:
• Czytnik zainstalowany przed wejściem do windy
• Czytnik zainstalowany w kabinie windowej na panelu sterującym
• Czytnik zainstalowany na specjalnym panelu w holu windowym
Wariant z czytnikiem na panelu z wyświetlaczem w holu windowym
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windą

Winda 1

Kontroler KT-400

Czytnik

Panel
dotykowy

AAT HOLDING S.A.
PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

Winda 2

Integracja systemu Entrapass z układem sterowania windy
z wykorzystaniem aplikacji Smartlink
Kontrolery KT-300 i KT-400 mogą
współpracować ze sterownikiem windy poprzez dołączone do nich moduły
przekaźnikowe (rozwiązanie 1 i 2). Te
rozwiązania mają obecnie ograniczone
zastosowanie do małych kilkupiętrowych budynków.
Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie przeznaczone do budynków
o dużej liczbie pięter i wind. Specjalna aplikacja integrująca, pracuje jako
usługa serwisowa pod Windows i po-

średniczy w wymianie informacji pomiędzy sterownikiem wind i aplikacją
Smartlink z pakietu aplikacji EntraPass.
Zainstalowany w holu windowym panel wyposażony jest w wyświetlacz
dotykowy i czytnik. Informacja o odczytanej karcie dostępu wraz z uprawnieniami przesyłana jest do układu
sterowania windą poprzez specjalny
interfejs integrujący go z systemem
kontroli dostępu. Użytkownik po odczycie karty i wskazaniu piętra, na któ-
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re chce się udać otrzymuje na ekranie
informację zwrotną, do której windy
ma się skierować. To bardzo nowoczesne rozwiązanie stosowane w wieżowcach o dużej liczbie pięter i wind,
w których rozwiązanie przekaźnikowe
byłoby bardzo skomplikowane w instalacji i zbyt kosztowne.
Oprócz trybów standardowych aplikacja integrująca oferuje tryby specjalne
dla grup osób typu: VIP, personel sprzątający, służby ochrony, tryb serwisowy.
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Wyżej opisana funkcjonalność w ramach systemu KD jest oferowana w różnych wersjach w zależności od potrzeb
użytkownika. Istnieje możliwość dodania nowych funkcji na życzenie klienta. Aktualnie integracja obejmuje windy
produkowane przez firmy Thyssen i Kone. W przygotowaniu są integracje z windami Schindler i Otis.
Obserwując rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów, opisana funkcjonalność jest i będzie rozwijana. Zapraszamy do kontaktu z Dz. Kontroli Dostępu firmy
AAT HOLDING S.A. w celu uzyskania szczegółach informacji.
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