100% Adgangskontroll med FlexAir®

Driftssikre og kostnadseffektive løsninger
FREMTIDSSIKRING AV EIENDOM
Utbyggere, bedrifter og borettslag legger vekt på
å skape miljøvennlige, fremtidssikre, økonomiske
og trygge løsninger. Det samme gjør Scantron.
De store utfordringene er mange fraflytninger,
løpende vedlikehold, samt fremtidssikring av
eiendommene.
Det betyr at de integrerte løsningene skal ha god
driftssikkerhet og lang levetid. Det får du med
Scantron's produkter.
Scantron's FlexAir® integrerer individuelle
løsninger i et større felles system, til fordel for
både ansatte, beboere og administrasjon.

Et integrert brikkesystem

Digitale løsninger

Med et integrert brikkesystem unngår man
mekaniske nøkler og låser. Bruk brikker eller mobil
på samtlige dører og digitale løsninger.

Digitale dørstajoner, postkasser og infoskjermer, hvor navn og leilighetsnumre
oppdateres enkelt via Nova-software.

Administration og backup
Enkel og brukervennlig software
Enkel software til oppdatering av beboernavn,
leiligheter, adgangsrettigheter, tidsskjemaer m.m.

Alpha-sentralene inneholder komplett
software med en automatisk backupfunksjon av databasen med brukere,
hendelser, lesere etc.

FlexAir® - Det sikre valg
Scantron bygger systemet basert på 3 filosofier:
*Fleksibilitet: Scantron's Nova-software tilbyr en fleksibel, modulbasert og åpen
plattform som kan tilpasses utviklingen i eiendommen. Softwaren er under
konstant utvikling, som betyr at teknologi og sikkerhet forblir oppdatert.
Det er mulig å kjøre systemet på tvers av flere avdelinger og det er enkelt å
administrere det hele fra ett sted via web-browser på PC, Smarttelefon eller
Tablet. Dette er spesielt viktig når du administrerer hundrevis eller tusenvis av
boenheter eller ansatte. Denne funksjonen krevde tidligere flere separate systemer
med et utall databaser. Nå er den daglige driften samlet og strømlinjeformet, noe
som automatiserer oppgavene til vaktmestere, administratorer og sluttbrukere.
Nova-software kan også enkelt integreres mot andre systemer med XML og med
Phyton script kan spesialfunksjoner tilpasses.
*Sikkerhet: Nova-software benytter HTTPS kommunikasjon med sertifikat og
sikkerhetsklasse 4. iht. ISO/IEC 17067:2013 og EN 60839-11-1:2013 som
tilfredstiller FG-240 og GDPR. Kommunikasjonen mellom sentraler og lesere
benytter SSL og AES128 bit kryptering for høy sikkerhet.
*Høy kvalitet: Gjennomtestet software og robuste komponenter som motstår
intens daglig bruk og brukernes individuelle betjening av systemet.

2

FlexAir® konseptet
Det er 3 grunnleggende elementer i FlexAir® systemet. Nova-software, Alpha-sentraler og lesere.
Innenfor de 3 gruppene finnes forskjellige versjoner, så den ferdige løsningen kan designes fullstendig etter
individuelle behov. Uansett hvilken versjon som velges arbeider komponentene sammen i systemet.
Det betyr at systemet kan til enhver tid tilpasses, oppgraderes eller utvides med nye komponenter eller ny
software, uten at eksisterende komponenter må byttes ut eller kastes.
Det er denne fleksibiliteten som er grunnlaget for navnet FlexAir®.

Miljøvennlige produkter
Fra starten av er energi- og miljøaspektet tenkt inn FlexAir® systemet.
Alle Online lesere er utstyrt med EST® (Energy Saving Technology).
Leserne bruker kun 1W og kan programmeres til å gå i dvale utenfor arbeidstid.
Alle Offline lesere er utstyrt med BST® (Battery Saving Technology) som sikrer batteritid på opptil 3 år.
Leserne ligger i dvale og bruker kun batteri ved aktivering av leseren ved å vise brikke/kort.
FlexAir® leserne har et betydelig mindre strømforbruk enn andre standard lesere på markedet, fordi vi utnytter
mulighetene med den nyeste teknologi. Hvis det blir bruk for nye funksjoner kan sentralene eller leserne hurtig og
enkelt oppgraderes med ny software. Derfor er det ikke nødvendig med utskift av hardware ved oppgradering.
Dette sparer store kostnader, skåner miljøet og reduserer omkostningene til energiavfall.
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FlexAir® Online løsninger
Den optimale måten å kontrollere og styre adgangen til hoveddører / avdelinger i en bygning er med Online lesere.
Dette sørger for at all administrering av brukerrettigheter og loggføring oppdateres omgående.
Da Online lesere og sentraler løpende utveksler informasjon gir dette gir høy sikkerhet.
Derfor er Online lesere en sentral del av FlexAir® konseptet.

Fordeler med Online lesere:
• Adgangsrettigheter oppdateres omgående
• Sikrer bygningen 24/7, 365 dager i året
• Alle Online lesere er utstyrt med EST®
(Energy Saving Technology)
• Kryptert forbindelse via RS485 BUS
• Dører kan låses og åpnes via sentral/software interface
• Automatisk tidsstyret dørlåsning/døråpning
• Loggføring og anti-pass back
• Hvis det er behov for nye funksjoner, kan firmwaren
oppgraderes via sentralen etter installasjon

Alpha central

Nexus Online
lesere
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FlexAir® Offline løsninger
Offline lesere er en god løsning på sekundær dører og boder hvis man vil oppnå en enkel,
hurtig og sikker adgang med enkel installasjon med lite til ingen kabeltrekking.
Offline lesere må benyttes sammen med Online lesere som sørger for at all administrering
av brukerrettigheter og loggføring oppdateres til Nova-software via brukerens adgangskort.
Offline lesere tilknyttes enkelt Nova-software med administrasjons
kortpakke.
Våre Offline lesere har innebygget trådløs online teknologi
som gjør at man enkelt kan oppgradere leserne til en
trådløs online løsning ved å benytte trådløse online antenner
som tilkobles Alpha-sentralen.
Da vil man oppnå Online fordeler.
Derfor er Offline lesere en viktig del av FlexAir® konseptet.

Alpha central

FlexAir® Standalone løsninger
Standalone er en løsning for de som ønsker enkel, hurtig og sikker adgang
med enkel installasjon og ingen kabeltrekking.
Standalone krever ingen software og sentral i bunn
og administreres enkelt via kortadministrasjonspakke.
Standalone leveres kun som Offline sylinderløsning med Mifare teknologi
og kan håndtere opptil 99 adgangskort.

Nexus
Offline
lesere

Offline
lesere

Adgangsrettigheter til Offline dører administreres via Nova-softwaren
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Løsninger
Virksomheter og Institusjoner
Nedenfor viset et eksempel på hvordan en virksomhet er sikret med FlexAir® adgangskontrollsystem.
I løsningen er det benyttet både Online lesere ved hovedinnganger og Offline lesere på sekundære dører i bygningen.

Offline lesere

Offline lesere

Nexus online lesere tilkoblet en Alpha-sentral

6

Borettslag
Nedenfor viset et eksempel på hvordan et borettslag er sikret med FlexAir® adgangskontrollsystem.
I løsningen er det benyttet både Standalone lesere på leilighetsdørene, Online lesere ved hovedinngangen og Offline
lesere på sekundære dører i bygningen.

Standalone lesere

Nexus Online lesere
tilkoblet en
Alpha-sentral

Offline lesere

Offline lesere
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Alpha-sentralen
Alpha-sentralen leveres med 2 eller 4 innganger hvor hver inngang kan tilkobles online vegglesere, trådløs online lesere,
postkasser, garasjeporter, heiser, dørstasjoner m.m.
Man kan uten begrensninger enkelt tilføye flere Alpha-sentraler i samme system og nettverk.
Alpha-sentralene inneholder komplett Nova-software med en automatisk backup-funksjon av databasen med brukere,
adgangsgrupper, hendelser, lesere etc.
Administrer enkelt Nova-software via web-browser på PC, Smarttelefon eller Tablet.
Kobles opp med LAN direkte mot PC eller nettverk for enkel administrasjon via webbrowser.
Nova-software ligger lagret lokalt på Alpha-sentralen og har back-up funksjon.
Tilkobles 230V AC. Ved strømbrudd kan man sikre normaldrift med å benytte en
230V AC UPS løsning eller 12V DC batteri-backup.

Nexus vegg- og innbygnings-leser
Nexus lesere tilbys som Online, Offline og som USB bordleser for enklere administrasjon av brikker/kort.
Designet er rent og elegant, men samtidig er Nexus utført i polycarbonat – et robust materiale, som er
vandalsikkert og brannhemmende og derfor en trygg og populær løsning på hoveddører og heiser i
bygningen.
Administreres enkelt via den web-baserte Nova-softwaren.
Rask og enkelt tilgang oppnås ved å holde adgangskort eller mobil foran leseren.
B 54mm x H 149mm x D 15mm med IP 65 tetthetsgrad.
12V DC som strømforsynes av Alpha-sentralen eller Offline sentral.
EST® (Energy Saving Technology).
Integrert tamper sensor, rød/grøn diode og lydsignal.
Leveres med eller uten kodetastatur, online / offline, samt med MiFare, DesFire,
NFC, RFiD teknologi.
Les/skriv funksjon for administrasjon av offline lesere og brukerkort.

EvoLock døvrider
EvoLock lesere tilbys som Offline og kan enkelt gjøres om til trådløs Online.
Designet er rent og elegant, men samtidig er EvoLock® i rustfritt stål ekstremt robust og derfor en trygg og populær løsning
for sekundære dører med høy trafikk.
Administreres enkelt via den web-baserte Nova-softwaren.
Rask og enkelt tilgang oppnås ved å holde adgangskort eller mobil foran leseren.
Leveres i IP55 eller IP66 klassifisering.
BST® (Battery Saving Technology) med batteritid på opptil 3 år.
Leveres med MiFare, DesFire, NFC, RFiD teknologi.
Integrert rød/grønn diode og lydsignal.
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SensoLock sylinder, hengelås, skaplås og racklås
SensoLock lesere tilbys som Offline og kan enkelt gjøres om til trådløs Online.
Designet er rent og elegant, men samtidig er SensoLock® i rustfritt stål ekstremt robust og derfor
en trygg og populær løsning for sekundære dører som leiligheter og boder.
Administreres enkelt via den web-baserte Nova-softwaren.
Rask og enkelt tilgang oppnås ved å holde adgangskort eller mobil foran leseren.
Leveres i IP55 eller IP66 klassifisering.
BST® (Battery Saving Technology) med batteritid på opptil 3 år.
Leveres med MiFare, DesFire, NFC, RFiD teknologi.
Integrert rød/grønn diode og lydsignal.
SIS og DIN montasje.

EP Digitale postkasser
Postkassene produseres i Norge av Norsk Stanseindustri AS og leveres ferdig montert med navne-display,
solenoidlåser, postsonelås og LED belysning i skråtaket.
Postvesenet sitt krav til sikkerhet, kassemål, merking og innkasthull er ivaretatt.
Systemet er testet og godkjent iht. NS-EN 13724:2013
Kassene leveres med enkel rekke bestående av 4, 5, 6 eller 7 kasser og dobbel rekke bestående av 6, 8, 10, 12 eller
14 innkast slik at plassering av postkassen kan gjøres iht. krav om innkasthøyde 400mm bunn og 1800mm
topp.Ved behov for flere luker plasseres kassene enkelt ved siden av hverandre.
Navne-displayene og adgangrettighetene administreres enkelt via den web-baserte Nova-softwaren.
Navne-diplayene leveres også i dørstasjoner og ringeknapper utenfor leilighetsdøren.
Dette medfører sparte kostnader ved inn og utflytting da man slipper skiltbytte og sparer tid.
Rask og enkelt tilgang oppnås ved å holde adgangskort eller mobil foran Nexus leseren.

B457/B880mm x D305mm x H786-1762mm.
Pulverlakkert stål og C4 overflatebehandlet.
Skråtak som hindrer oppsamling av papirsøppel.
Integrert 12V DC LED belysning i taket som belyser lukene.
12V DC solenoidlåser som strømforsynes av Alpha-sentralen og
administrering av adgangsrettigheter skjer via Nova-software.
Postsonesylinder med smekklås for tilgang til alle luker.
Navne-display er montert på hyllen til luken og er alltid synlig for bruker
og postmann.
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Et system - mange løsninger
Infoskjerm og bookingskjerm
Ved hovedinngangene er Online info-skjermer eller
booking-skjermer montert.
Begge de vandalsikre skjermene på 21,5”
administreres via Nova-software.
Booking av fellesrom kan gjøres via skjerm, MultiApp
eller via web-browser.

Håndtak med offline / online
leser og online A1 display

Det er montert et
EvoLock® håndtak som
gir adgang til kontoret,
og en SensoLock
sylinder samt Online
digitalt navneskilt med
ringeknapp på
leiligheten som
oppdateres enkelt i
Nova-software

Veggleser online / offline
Ved hoveddørene sitter
Online Nexus leser
montert

Parkering/trafikklysstyring
via fjernbetjening

EP Digital postkasseanlegg
Bygningens parkeringshus
kan styres via online
fjernbetjent adgang, GSM
eller med lesere og trafikklys.
Inn- og utgangen kontrolleres
med sensorer i vejen og
signalisering via trafikklys.
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Ved inngangen henger et
veggmonteret online EP
Digital postkasseanlegg
med digitale navneskilt og
elektroniske låser. Det er
enkelt å oppdatere navn
og adgangsrettigheter via
Nova-software.

Audio / video svarapparat

MultiApp med GSM backup
Når en besøkende ringer på
ved dørstasjonen, kan
beboerne svare på et
veggmontert svarapparat i
leiligheten eller via
mobiltelefon.

App-basert med GSM
dørtelefoni gjør det mulig
å svare døranrop på
farten, samt å åpne for
besøkende fra mobilen.

Hengelås med
offline / online leser
Det er montert en
hengelås med
SensoLock® låsesylinder
IP55/IP66 som gir
adgang til boden og
søppelcontaineren.
SensoLock® kan også
benyttes på f.eks vanlige
dører med SIS/DIN/ESP
låskasse, eller som
skaplås / racklås.

Digital dørstation

Heisstyring
I heisen sitter det en
Online Nexus leser, som
sikrer at ansatte eller
beboeren har
tilgangsrettigheter til egen
etasje eller leilighet.

Bygningen har en Online
dørstation ved hoveddøren
med innebygget kamera,
høyttaler/mikrofon, display og
leser. Det er enkelt å
oppdatere navn og
adgangsrettigheter via Novasoftware.
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Kort om oss
Qualitronic AS er generalleverandør av Scantron og Aiphone produkter i Norge, med
hovedfokus på å være Norges ledende leverandør av porttelefonsystemer og
adgangskontrollsystemer.
Vårt fokus er å skape flotte og innovative løsninger, som fungerer både for
sluttbruker og installatør. Vi vil gjerne imøtekomme alle ønsker fra kunden, og det
gjør vi ved å kombinere et bredt produktprogram med spesialkunnskap innenfor alle
våre produkter.
Siden starten av 90 tallet har vi etablert en lang rekke løsninger hos bedrifter,
prosjektutviklere og boligsameier over hele landet.
Våre produkter er basert på våre leverandørers sin egen utvikling og egen
produksjon, samt tett samarbeid med våre leverandører på området for å skape
sikre, effektive og brukervennlige løsninger til våre kunder.
Våre leverandørers produksjon og produktutvikling er internasjonalt plassert, og våre
produkter selges idag på verdensbasis.
Vi har dyktige og erfarne selgere, samt nøkkelpersoner med teknisk bakgrunn som
brenner for god service og som alltid er klar for å hjelpe.
Kontakt oss for en hyggelig prat om mulighetene i ditt prosjekt eller eiendom.

Forbehold for trykkfeil og produktmodifikasjoner.

Tvetenveien 157, 0671 Oslo, Tlf: 22 75 74 60 · post@qualitronic.no - www.qualitronic.no

