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Adgangskontrol Krav 

Der ønskes Adgangskontrol i forbindelse med adgangsregulering 

- Nem at betjene for brugerne.
- Gerne med adgangsmulighed for redningskøretøjer, renovation og lign.

Som løsning kunne et GSM system være oplagt. 

Gsm system: 

Porten aktiveres ved opkald, sms, adgangskort eller chip og eller kodetastatur. 
Den ene mulighed udelukker ikke den anden. 

Porten har et telefonnummer som brugerne får. Det nummer kan de så ringe eller sende en sms til. Derefter vil de efter få sekunder få adgang gennem 
Porten. 
Får Virksomheden besøg udenfor åbningstiderne, kan de fra langdistance give adgang til besøgende (Fragtmænd, Redningskøretøjer eller lign). 

Kun godkendte brugere vil kunne aktivere Porten. 
En administrator vil kunne oprette og fratage brugerne rettighederne til porten. 
Administratoren styre systemet via en hjemmeside, så der behøver ikke ekstra software. 



__________________________________________________________________________________________ 

 
 
Alle tilbud og vareleveringer i forhold til Came Danmarks standard handels- og betalingsbetingelser 
 
Leverings- og betalingsbetingelser: Med mindre andet er anført er alle priser ab lager, Randers. Betaling 14 dage netto kontant. Som oftest bliver varerne leveret 
på EUR paller, og disse bliver faktureret med kr. 120,00 pr. stk. ekskl. moms, såfremt der ikke afleveres byttepaller ved leveringen.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Came Danmark A/S 
Toldbodgade 96. 8930 Randers 

+45 7023 2919 . www.came-danmark.dk 
 

OMRÅDESIKRING : PARKERING . PORT . DØR . LÅGE . BOM . PULLERTER AUTOMATIK – ADGANGSKONTROL ANLÆG OG PERSONSLUSER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 CU-GSM Dørcentral 

CU – Dørcentral med GSM modem er forbindelsen mellem den eller de enheder, der giver signal om, at der nu skal åbnes/lukkes og med selve 
åbne/lukke mekanismen. 
Det er i mange tilfælde en universal motorvrider. CU – Dørcentral administreres fra den centrale webportal. 

1. Online adgangskontrol uden kabler, mere end 1000 brugere 
2. Lås op med brik, kode eller SMS/telefon 
3. 1 eller 2-dørs kontrol 
4. Kode- og log data sendes realtime via mobildatanetværket til Cloud server. 
5. Virker ”Out of the box” 
6. Ingen krav om server, programinstallation, routere eller datakabler 
7. Indbygget 230V/12V strømforsyning 
8. Direkte kontrol af relæ (NO/NC/C), slutblik eller magnetlås 
9. Wiegand interface for Mifare/prox RFID læser og kodetastatur 
10. Ingen datakabler mellem døre, online via GSM - lav driftsomkostning, inkluderet SIM kort 
11. Mulighed for overvåget genopladelig batteribackup 
12. Mulighed for SMS/Email alarm ved strømsvigt 
13. Quad band GSM modem 
14. Størrelse, hxbxd: 200 x 133 x 40 mm. 
15. Vægt: 420 g. 
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Tilføjelse af brugere 
 
 

 
 
Hændelses log 
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Andre Produkter som tilvalg 
 
 

1.  

 

3 ML – universal motorvrider 

ML er vores universale motorvrider, der benyttes som erstatning for eksisterende vrider. 
Det er et stærkt og økonomisk alternativ til magnetlås, slutblik og motorlås. 
Den kan benyttes sammen med automatisk døråbner for kørestolsbruger og tilsluttes CU – Dørcentral med GSM modem. 

1. Indbygget sikkerhedskobling 
2. Flytbar uden skader på dør 
3. Med/Uden MIFARE® læser 
4. Drejningsmoment: 1,6 Nm 
5. Handicapvenlig vrider 
6. Detekteringsafstand med nøglekort: op til 10 cm 
7. SKAFOR uafhængig 
8. Til Roset og langskilt 
9. Størrelse, hxbxd: 300 x 63 x 59 mm 
10. Vægt: 492 g. 
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4 AT 5000 - GSM ADK og porttelefon 

AT 5000 er en kombineret porttelefon og online adgangskontrol. 
AT 5000 administreres fra den centrale webportal. 
Den anvendes således både som porttelefon og trådløs adgangskontrol. 
Opkald foretages direkte til beboers telefon fra knaptryk på dørstation. 

1. Ingen kabling til lejligheder eller mellem døre og boligblokke 
2. Virker ”Out of the box” 
3. Ingen installation af server, programmer, routere eller datakabler 
4. Modulopbygget dørstation (1-50 knapper) 
5. 2 telefonnumre pr. knap 
6. Indbygget online briklæser 
7. Fjernoplåsning med telefon og SMS 
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5 RFID læser og kodetastatur, Wiegand 

RFID læser og kodetastatur for tilslutning til CU – Dørcentral med GSM modem. 

RFID læser 

1. Trådløs MIFARE® (13.56MHz) eller Prox (125KHz) 
2. 9V DC (9-12V), 
3. Indbygget Lysdiode (grøn/rød) samt lydgiver 
4. Størrelse, hxbxd: 118 x 44 x 20 mm 
5. Tilslutning: indstøbt kabel, 45-200 cm 
6. Læseafstand: 40-70 mm 
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RFID læser og kodetastatur 

1. Trådløs MIFARE® (13.56MHz) eller Prox (125KHz) 
2. 9V DC (9-12V), 
3. Indbygget Lysdiode (grøn/rød) samt lydgiver 
4. 3 x 4 kodetastatur med baggrundsbelysning 
5. Størrelse, hxbxd: 126 x 69 x 19 mm 
6. Tilslutning: skrueterminal med stik 
7. Læseafstand: 40-70 mm 
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6 MEC-GSM RFID læser 

MEC – RFID læser med GSM modem modtager signal fra nøglebrik eller SMS/telefon og administreres fra den centrale webportal. 
Fungerer sammen med eksisterende porttelefon. 

1. Online adgangskontrol uden kabler, benyttes også til styring af offline låse 
2. Lås op med brik eller SMS/telefon - mere end 1000 brugere 
3. Kode- og log data sendes realtime via mobildatanetværket til Cloud server. 
4. Virker ”Out of the box” 
5. Ingen krav om server, programinstallation, routere eller datakabler 
6. Indbygget universal 12-24VAC/DC strømforsyning 
7. Indstøbt enhed, monteres på 10 min 
8. Potential fri relækontakt (max 3A / 24V) 
9. Indbygget lysdiode: grøn/rød/blå 
10. Ingen datakabler mellem døre, online via GSM - lav driftsomkostning, inkluderet SIM kort 
11. Mulighed for SMS/Email alarm ved fejl 
12. Quad band GSM modem 
13. Størrelse, hxbxd: 97 x 49 x 24 mm. 
14. Vægt: 120 g. 
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7 RFID cylinder/langskilte 

Batteridrevne låseenheder der modtager signal fra nøglebrik og administreres fra den centrale webportal. 
Benyttes sammen med MEC - RFID læser med GSM modem, og kombinerer således online med offline for en fleksibel og økonomisk løsning. 

1. Trådløs MIFARE® (13.56MHz) 
2. Lås op med nøglebrik - mere end 1000 brugere 
3. Erstatter eksisterende nøglecylinder eller monteres direkte på døren (langskilt). 
4. Kode- og nøgledata aflæses direkte fra nøglebrik 
5. Ingen krav om server, programinstallation, routere eller datakabler 
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8 Trådløs fjernbetjening 

Den trådløse fjernbetjening består af en håndsender og et modtagermodul, CU - Dørcentral med GSM modem. Hver håndsender har en unik identitet, 
som den sender til CU - Dørcentral med GSM modem, når der trykkes på knappen. Identiteten valideres, og der lukkes op, hvis der i 
administrationssystemet er givet adgang – på samme måde som med en nøglebrik. 

1. Åbning med håndsender kan ses i hændelsesloggen 
2. Brugere oprettes ved at indtaste håndsenderens unikke identitet ind i administrationssystemet 
3. Håndsender udleveres til bruger, som herefter kan benytte den på porten – helt enkelt og nemt 

Fjernbetjeningsløsningen adskiller sig ved at nye brugere ikke skal ud til porten for at ”parre” den med modtageren på porten. Endvidere er det i 
bestående systemer vanskeligt at slette en håndsender, da man manuelt skal holde styr på, hvilken hukommelsesplads den enkelte håndsender er tildelt 
i modtageren 

 
 
 
 
Priser er eksklusiv moms og levering 
 
Er der spørgsmål, så slå endelig på tråden  
 
 
Venlig Hilsen 
Bo Fogsgaard  
28357029 
bof@came-danmark.dk 
    




