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  ADGANGSKONTROL I BOLIGOMRÅDER 

                                          Med 

                                    CAPKEY  

                                       eller  

                       Mifare kort/brikker 
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KronoSYSTEM 

 

KronoADGANG er et modul til  Kro-

noSYSTEM. Modulet er tilpasset i 

en version med særligt henblik på 

anvendelse for adgangskontrol i 

etage ejendomme.  

Til dette formål anvendes capkey 

(elektroniske nøgler) eller Mifare 

læsere for adgang. 

Såvel Capkey nøgler, som læsere 

er i særdeles robust udførelse. 

Læserne er derfor velegnede til 

placering ved hoveddøre til opgan-

ge og kældre. 

Systemet opbygges omkring centraler, 

der indeholder alle oplysninger om 

hvem der må komme ind af den enkelte 

dør. Dette giver et meget driftsikkert 

system, da det ikke er afhængig af per-

manent forbindelse til en PC. 

Administration af systemet sker fra en 

PC. På denne oprettes alle brugere, 

med oplysning om hvilke døre de har 

adgang til. 

 Samme PC anvendes også for opsæt-

ning af alle grunddata, som f.eks. dør 

åbningstider, systemdata, adgangs-

grupper og com-porte. 

Hele betjeningen sker fra et meget bru-

gervenligt PC program. 

Kommunikationen fra PC’en til de  til-

sluttede centraler kan ske enten via en 

RS485 kommunikations linie, eller via 

IP-kommunikation over et eksisteren-

de netværk. 

Systemet kan udbygges med tidsre-

gistrering for ejendomsselskabets 

medarbejdere. 

 

 

 Capkey læser indbygget i modul til  

dørtelefon. 

Dørtelefon system med Video, hvor der kan 

indbygges Capkey læser. 

Mifare læser. 

Kan også leveres 

indbygget i mo-

dul til dørtele-

fon. 

  

Capkey læser 
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Adgangskontrol 

 

PC-krav (min.): 

Pentium 4  

512 MB ram 

5 GB fri harddisk 

Windows XP eller Vista 

Data for centraler: 

Spænding: 230 VAC 

Udgange: Potentialfrit relæ (C-NO-NC) 

Døre: 1 eller 2 

Læsere:  2 

  ind & ud - 1 dør pr. central 

  ind - 2 døre pr. central 

Kommunikation: RS485 eller IP. 

Antal kort: 5000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da KronoADGANG er et modul til Krono-

SYSTEM kan adgangskontrol systemet altid 

udvides med moduler til tid- og jobregistre-

ring. Det er naturligvis også muligt at udvi-

de med adgangskontrol modulet hvis man 

har et Krono tidsregistreringssystem. 

Capkey læserne kan indbygges i mo-

duler til flere fabrikater af dørtelefo-

ner. 
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Digana-JLC ApS Tlf.: 57 80 86 80 
Ørslevvestervej 72A   
Ørslevvester Mail: info@digana-jlc.dk 
4173 Fjenneslev www.digana-jlc.dk 

Digana-Taximat’s produkter er en blanding af produkter vi selv 

udvikler og producerer, samt handelsvarer fra førende leveran-

dører. Vore kompetencer ligger inden for følgende områder: 

•  Systemer til tid- og jobregistrering. 

•  Adgangskontrol. 

•  Taxametre & terminaler, samt centrale bookingsystemer 

•  Video overvågning, også for taxa, busser mm. 

•  Dørtelefonsystemer med/uden video. 

•  Selvbetjeningssystemer for bilvask. 

•  Store elektroniske display. 

•  Magnetkort og tilbehør. 

•  Kodning og trykning af magnetkort. 
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