EASY DOOR
CONTROLLER

Adgangskontroll

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Online adgangskontroll

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Funksjoner og fordeler
IPassan er et IP-basert adgangskontrollsystem designet
for mellomstore til store nærings- og boligprosjekter
Denne enkle, men kraftige løsningen er resultatet av kontinuerlig
forbedring av adgangskontroll kompetansen til våre ingeniører
som er involvert i dette prosjektet hos FDI
IPassan systemet blir satt opp ved hjelp av IPassan Manager, en veldig intuitiv
programvare som kan installeres på en datamaskin eller server for å aktivere
eksternt.
IPassan Manager er en arkitektonisk klientserver som tilbyr best mulig fleksibilitet.
En cloud versjon er også tilgjengelig på www.ipassan.com hvis en internet
tilkobling er tilgjengelig på anlegget.

Opptil 6 stk. 2-SMART lesere pr. sentral
Enkel igangkjøring ved hjelp av smart wizard
Sikker kommunikasjon
Skalerbar adgangskontroll

CCTV
integrering

Opp til
100.000
brukere pr.
anlegg
Ubegrenset
antall dører
pr. anlegg/
384 dører pr.
nettverk

Booking /
besøkende
styringssystem

HLI
(High Level
Interface)
heis / intercom

+

Anti-passback
og ANPR

Data import

Full overvåking
og vedlikehold

Bluetooth
access

System arkitektur
To løsninger er tilgjengelig for tilkobling av den første sentraler til serveren / datamaskinen som IPassan
Manager er installert på: med USB eller ethernet. USB er veldig universal. Ethernet har en hovedfordel,
fjernstyring.

I PA S S A N
MANAGER

IPassan kan tilpasses et hvilket som helst bygg. To kommunikasjonsteknologier tilbys :
TCP / IP for høy ytelse, og som muliggjør høye overføringshastigheter. Gjør kommunikasjon med
tredjepartssystemer (heiser, HVAC, etc.) enklere. Det tilbyr også mer fleksibilitet som optisk fiber, internett
osv.
RS485- FDI kryptert buss har alle fordelene med en feltbuss : enkel installasjon, pålitelig og brukervennlig.
Bare 3 ledere brukes for å koble periferiutstyr til bussen. LED på sentral eller ekspansjonskort viser riktig
kommunikasjon

HARDWARE, SOFTWARE, EKSTRA UTSTYR : EN ENKEL KILDE

FDI er ikke kun utstyrsprodusent og en programvareutvikler, vi produserer også våre egne lesere og brikker.
Sørg for å ha 100% kompabilitet og pålitelighet ved å velge fra FDI-serien nedenfor. Hvis du fremdeles ikke
finner det du leter etter, kan du gjerne sende oss spesifikasjonene dine, og vi burde være i stand til å finne en
løsning for deg og ditt anlegg.

MER YTELSE MED VÅRE FDI 2-SMART LESERE

IPassan er kompatibel med Wiegand-lesere fra tredjepart for å tilby mest mulig
fleksibilitet. Sentralutstyret aksepterer imidlertid FDI 2-SMART lesere. Fordi disse
er basert på vår egen protokoll, tilbyr de unik sikkerhet og funksjoner via kun to
ledere.
Ikke bare er de kompatible med Mifare, men de kan også konfigureres av
adgangskontrollen. Denne FDI 2-SMART bussen gjør det også mulig å oppdatere
leserne via sentralutstyret.

METALLSKAP

Takket være det enkle og robuste designet for en fleksibel installasjon
FDI metallskap for IPassan tillater enkel tilgang og vedlikehold av installasjonen.
Hovedtrekkene :
. Strømforsyning inkludert (Batteri/UPS medfølger ikke)
. DIN-skinne montering av hardware (sentraler, input-kort, osv.)
. Avtakbar dør
. Forhåndsskårne hull for enkel kabling
. Tamperbryter på døren i front og baksiden
. «Switch mode»
. Ventilasjonshull

Liten modell for 2 moduler med 3,5A PSU
Dimensjoner : 456mm(B)x342(H)x100(D)

Stor modell for 4 moduler med 7A PSU
Dimensjoner : 456mm(B)x505(H)x100(D)

For 2-SMART lesere

Produkt nummer

IPassan 4 dørers base sentral
Ethernet tilkobling 24/48V POE

FD-125-001

IPassan 4 dørers base sentral
Ethernet tilkobling 12V
IPassan 2 dørers ekspansjonskort
for base sentral (dør 5-6)

2-SMART lesere - 13.56Mhz

Produkt nummer

P40 mullion leser

FD-020-220

FD-125-002

Mushroom leser

FD-020-175

FD-125-010

P80 mullion leser

FD-020-221

IPassan 2 dørers base sentral
Ethernet tilkobling 24/48V POE

FD-125-003

Urmet Sinthesi Steel leser
Pin & prox PK80 mullion leser

FD-020-132
FD-020-222

IPassan 2 dørers base sentral
Ethernet tilkobling 12V

FD-125-004

Fingeravtrykk leser Wiegand output

FD-020-121

IPassan 4 dørers ekspansjonskort
for base sentral (dør 3-4-5-6)

FD-125-011

Fingeravtrykk USB encoder

FD-020-173

Pin & Prox reader RS 485 1000m

FD-020-204

Wiegand/RS485 Pin & prox PK80 mullion leser

FD-020-226

For Wiegand lesere

Ekstrautstyr
10 input base modul
RS485 tilkobling

FD-125-015

12 input ekspansjonskort

FD-125-020

10 output base modul
RS485 tilkobling

FD-125-016

12 output ekspansjonskort

FD-125-021

Dimensjoner
Base moduler
(Sentraler, 10 input, 10 output)

200x90x34mm

Med deksel				

210x145x65mm

Ekstrautstyr (dører, 12 input, 12 output)

200x70x26mm

Metallskap
Liten modell for 2 moduler
(PSU inkludert) «switch mode»

FD-500-499

Stor modell for 4 moduler
(PSU inkludert) «switch mode»

FD-500-500

Strømforsyning 3,5A 13,8VDC «switch mode»

70-001-119

Strømforsyning 7A 13,8VDC «switch mode»

70-001-120

RF mottakere - Encoder
2-leder RF mottaker 868Mhz
USB encoder 13.56Mhz

FD-020-191
FD-500-575

Brikker - Kort - Sendere
Mifare Plus® key

GB-010-200

Pakke med 10 ISO kort 13.56Mhz Mifare Plus®

FD-010-175

Smart Access

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Funksjoner og fordeler
FDI smart access møter markedets behov for
morgendagens adgangskontroll.
K-App-løsningen forbedrer adgangskontrollsystemet ditt ved å
muliggjøre sikker tilgang via en Android- eller iOS-enhet ved hjelp
av Bluetooth Low Energy.
Håndtering av fysiske berøringfrie nøkler, og alt administreres online. Det har
aldri vært så lett å gi tilgang til leietaker eller besøkende.
Virituelle nøkler forbedrer sikkerheten til bedriftene eller boligprosjektene
dine. Med en intuitivt og brukervennlig grensesnitt er K-App optimalisert for
alle brukere.
Får fordelene med bluetooth access og mer ved hjelp av vårt nye utvalg av
2-smart lesere, spesielt designet for å bli integrert i prosjektene dine.

Enkel programmering
Sikker bluetooth kommunikasjon
Sikker 2-Smart buss med AES 128bits kryptering
Lesere med multi-teknologi (Bluetooth®, Mifare®, Mifare Plus® og mer)
Høy funksjonalitet med iPassan systemer

Slik fungerer det!

ADMINISTRER
Kundeside(r)

Kundens
system
brukeradministrering

for

BRUKERE

GÅ !
MOTTA

LAST NED

Modus for kort rekkevidde
Plasser smarttelefonen foran leseren som
en standard berøringsfri nøkel.

REGISTRER

Modus for langt rekkevidde
Trykk og åpne dør!
Aktiver denne modusen for å k
kontrollere og åpne døren eksternt.

kunne

Smart lesere
Nytt design med mer funksjonalitet. Smart & sikker kommunikasjon mellom lesere og sentraler:
AES 128bits kryptering
Full overvåkning over installasjonen
IK10 og IP65.

FD-020-220

P40 MULLION LESER 13.56MHZ 2LEDER

FD-020-222

PK80 PIN OG PROX LESER 13.56MHZ 2LEDER

FD-020-221

P80 MULLION LESER 13.56MHZ 2LEDER

FD-020-227

2-smart ALPHA LESER 13.56MHZ SORT

Mulighet til å lese standard brøringsfrie nøkler (Mifare Classic®, Mifare Plus®, Mifare Desfire®) eller Bluetooth® virituelle
nøkler. Sikker tilgang med dobbel godkjenning med pin & prox.

Kryptert 2leder buss for sikker
kommunikasjon mellom leser og
sentral
Full overvåkning over installasjonen

Firmware oppdatering via 2leder
buss
Simpel og rimelig installasjon:
kun to ledere mellom sentral og leser

Du kan få fordelene med det nye spekteret av lesere med en Wiegand og RS45-utgang, tilpasset alle kravene til
prosjektet ditt.

FDI // 2VOICE PRODUKTER

2-SMART PANELER

DDA TILRETTELAGT

SPESIFIKASJONER
Informasjon på skjerm

Opptil 4 000 brukere

Talesyntese for synshemmede

Innfelt boks med hengsler og vertikal justering

Optimalisert installasjon og vedlikehold

Installasjonsdybde på 60mm

Telespole

IK08 og IP54

Enkel firmwareoppgradering

Lys 4’’ TFT
skjerm

Vidvinkel
kamera
120 grader

Bakgrunnsbelyste
knapper

150 mm

Innebygd leser

150 mm

430 mm

430 mm

150 mm

430 mm

Mulig tilpasning av
fjerde knapp

VR skuer

RUSTFRITT STÅL
FD-603-003

ZAMAC SVART
FD-603-053

ZAMAC GRÅ
FD-603-051

FDI // 2-SMART PRODUCTS

TILBEHØR
utvalg
DØRTABLÅ

IPASSAN

INSTALLASJONS TILBEHØR

4 dørs base sentral

INNFELLINGSBOKS

Påveggsboks

2 dørs ekspansjonskort
(dør 5-6)

Værhus

10 input base modul

12 input ekspansjonskort

metallskap

10 output base modul

12 output ekspansjonskort

IPASSAN ALTERNATIVER
FD-500-570

2VOICE-GRENSESNITT FOR 2VOICE TABLÅER
Denne modulen er ikke nødvendig ved bruk av 2-SMART tablå. På den annen side, for å
administrere et URMET 2-VOICE-panel, med vårt IPASSAN adgangskontrollsystem, må du bruke
2VOICE-Grensesnittet for å dra nytte av maksimal funksjonalitet.
Hendelselogg(oppkall, døråpning fra leilighet, heisstyring)
Økt sikkerhet gjennom fjernstyrt relè
Heisstyring av IPASSAN for besøkende og beboere
Med mer....

2-SMART

FDI // 2-SMART SYSTEM

System

ONLINE ADMINISTERING
Full intergrasjon i ett system

Sikkerhet
Hendelseslogg
Fjern administrering (programmering av navn)
Direkte oppkall på fjerde knapp
Håndtering av alfanumeriske anropskoder
Styring av kommunikasjonstid

FDI // 2-SMART SYSTEM

ADGANGSKONTROLL
Opprette, endre, slette brikker,
dører, navn, tidsprofiler.
Manuelle kommandoer .

INTERCOM
INTEGRERING
Programmer panel display.
Vis anropslogg.
Øk sikkerhet.

HEIS STYRING
Ingen ekstra dekoder kreves.
Mulighet for å styre heisen via
utganger eller HLI-grensesnitt.

CCTV INTEGRERING

WWW

Se opptak eller live videostrøm
via CCTV systemet.

ADMINISTRERE
BOOKING

BOLIGPORTAL
IPASSAN
MANAGER

Lar beboere booke en fasilitet eller parkeringsplass for
besøkende

Enkelt og intuitivt grensesnitt
Definere brukerprofiler
Lagring og sikkerhet av dataene dine
Web basert software, ubegrenset
lklkoppdateringer
Administrere parkeringsplasser

Tillater admin å overvåke sine
fasiliteter og godkjenne eller
avvise bookingsforespørsler

Enkel idriftsettelse

Easy Door
Controller

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ES

PROGRAMMER
VIA INTERNETT

ENSER
INGEN LIS
JON OG
STALLAS
ENKEL IN
G
MMERIN
PROGRA

EASY DOOR
CONTROLLER
ADGANGSKONTROLL FOR BORETTSLAG,
PARKERINGSPLASSER, BÅTPLASSER O.L.
Easy Door Controller er et adgangskontrollsystem, som er kostnadseffektiv, brukervenlig, enkel å installere og
konfigurere. Passer perfekt til alle boligblokker, små bedrifter, utleie/keypointboliger mm. og gir mulighet til å
administere mange dører av én eller flere brukere.

GESTION
A
DISTANCE

GESTION
SUR SITE

Funksjoner og fordeler
Easy Door Controller er en singel dørs sentral designet
for små boligapplikasjoner som enkelt kan integreres i ditt prosjekt og krever få ledere.
Virituelt nettverk kombinerer fordelene ved frittstående og nettverks systemer.
Takker være denne teknologien trenger du ikke lenger å koble hver sentral til et
nettverk for å administrere tilgang eksternt eller på stedet.
Dette gjør at dyre IP-infrastrukturer og komplisert konfigurasjon ikke er nødvendig. Easy Door Controller vil sikre optimal sikkerhet, maksimal konfigurasjonsfleksibilitet og enkel bruk.

EASY DOOR
RECEIVER
Ref.GB-150-011

By its small size, Easy Door Controller can also be
integrated within door entry systems and matches
perfectly with your customer design.

EASY DOOR
CONTROLLER
Enkel kabling
Simpel programmering av brikker
Vedlikeholdsfri
Automatisk lagrede data

Virtuelt nettverk

EASY DOOR
CONTROLLER

Les & Skriv teknologi
Enkel og intuitiv bruk

Søkefelt meny

Brikke / dør modifikasjon

Event Backup
Sikker styring

Funksjoner
Brukervennlig

Webbasert administrasjon

Sikkerhet

Brikker i forskjellige farger

Skalerbart

Navn på dører / brukere / bygninger

Brukerprofiler, 4 og +

Opprette brikker til eksterne brukere

Antall brukere, 2000

Import / Eksport av brukernavn

Antall dører i ett system, 150

Eksport av site konfigurasjon i Excel

Hendelseslogg

Kan slette brikker
Full backup på Easydoorcontroller.com

Sentral

GB-140-089

Lesere:

Fjernbetjening

FD-010-203
 Steel leser

FD-020-132

Receiver

GB-150-011

Encoder

FD-500-575

 P80 Mullion leser

FD-020-221

Berøringsfrie
nøkler/brikker
GB-010-200

 P40 Mullion leser

FD-020-220

Leveres også i andre farger

EASY DOOR
CONTROLLER
Beskrivelse

Produkt nummer

2-SMART lesere - 13.56Mhz

Produkt nummer

Easy Door controller Mifare Plus®

GB-140-089

P40 mullion leser
Mushroom leser

FD-020-220
FD-020-175

Kit Easy Door Controller Mifare Plus®
(1 sentral + 1 mullion leser + 10 brikker)

GB-140-166

P80 mullion leser

FD-020-221

Kit Easy Door Controller Mifare Plus®
(1 sentral + 1 vandalsikker leser + 10 brikker)

GB-140-167

Urmet Sinthesi Steel leser

FD-020-132

Kit Easy Door Controller Mifare Plus®
(1 sentral + 1 mushroom leser + 10 brikker)

GB-140-168

Alpha leser svart

FD-020-227

Easy Door Controller Starter Kit V2 Mifare Plus®
(1 sentral + 1 mullion leser + 10 brikker + 1 enkoder)

GB-140-170

Mifare Plus® RF mottaker

RF K-Pad

Brikker - Kort - Sendere

Mifare Plus® svart brikke
Mifare Plus® blå brikke

GB-010-200
GB-010-228

GB-150-011

Mifare Plus® rød brikke

GB-010-229

GB-060-318

Mifare Plus® grønn brikke

GB-010-230

Mifare Plus® gul brikke

GB-010-278

Antenne 868MHz inkl. brakett + kabel

FD-500-036

Pakke med 10 ISO kort 13.56Mhz Mifare Plus®

FD-010-175

USB enkoder 13.56Mhz

FD-500-575

868MHz Mifare Plus® sender

FD-010-203

Master brikke 13,56MHz Mifare Classic®
Håndholdt terminal

FD-010-080
GB-500-123

Standalone
løsninger
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K-PAD
Spesielt designet for automatisering (alarmer, porter ...), er våre påveggsmonterte K-PAD ment for alle typer
prosjekt for stying av en eller to dører. IP-klassifiseringen på IP 65 er perfekt tilpasset utendørs montering.
K-PAD serien er tilgjengelig i kablet versjon eller i trådløs versjon med ekstern elektronikk. Zamak-chassis
(ultraresistent materiale mot hærverk) er også tilgjengelig.

K-PAD

K-PAD

WIRELESS

Standard

EL TRÅ
EK DL
TR ØS
ON
IKK

GB-060-318
(kun K-Pad)

GB-060-118

K-PAD

PROTECT +

Zamak / IK10

VA
N
SIK DA
KE L
R

GB-060-218

Det kreves separat separat
RF-mottaker:
Ref. GB-150-009
eller
Ref. FD-020-191

Alarm
2 ledere
2 ledere - grønn led
2 ledere - rød led

funksjoner:
- Dimensjoner: 120 x 83 x 36 mm
- Opptil 100 koder
- Koder fra 3 til 8 sifre
- Buzzer
- Programmering av masterkode
- kodetastatur med blå bakbelysning
- Driftstemperatur: -20° til +60°
- IP65

TRANSIT+
FD-105-001
Transit+ er et avansert adgangskontroll system designet av
FDI. Dører og brikker settes opp via en APP og Bluetoothtilkobling
Sentralutstyet tillater opptil 2 MIFARE Plus® lesere. Siden
disse er basert på vår egen protokoll, tilbyr de unik sikkerhet
og funksjoner.

Opptil 2 lesere pr. sentral
Enkel registrering av brikker via NFC-smarttelefonfunksjon og app
Sikker Bluetooth® kommunikasjon
FDI MIFARE Plus® lesere for økt sikkerhet
Oppgraderbar firmware via app
Designet for veggmontering eller standard DIN-skinnemontering

TEKNOLOGI FOR FLERE
LESERE (BRØRINGSFRI/RF)

ENKEL REGISTRERING AV
BRIKKER

SIMPEL OPPDATERING
LOKALT

SIKKERHET
MIFARE+
BRIKKER
FOR Å UNNGÅ
KLONING

TRANSIT+
Transit+ sentral

Prod. numre
FD-105-001

RF Receivers
2-leder RF mottaker 868Mhz

FD-020-191

Easy Door mottaker 868Mhz

GB-150-009

SENTRAL
BESKYTTET
MED PASSORD

Lesere - 2-smart 13.56Mhz

Prod. numre

P40 mullion leser

FD-020-220

P80 mullion leser

FD-020-221

Mushroom leser

FD-020-175

Urmet Sinthesi Steel leser

FD-020-132

Alpha leser

FD-020-227

Berøringsfrie brikker

K-PAD
Standard K-PAD

GB-060-118

Protect+ K-PAD

GB-060-218

Trådløs K-PAD

GB-060-318

Mifare Plus®

GB-010-200

868Mhz Mifare Plus® sender

FD-010-203

Digital Informasjonsskjerm
FD-500-481
Kommuniser enkelt via ipnoticeboard.com
Den digitale informasjonsskjermen gir deg muligheten til å designe
fremvisning av tekst, bilder og videoer for effektiv kommunikasjon
med ansatte, besøkende og kunder.
• Administrer kommunikasjonen din via FDI sin gratis og sikkre
web software ipnoticeboard.com.
• Erstatt oppslagstavler.
• Spar tid med fjernadministrering.
• Oppdater eksternt via ipnoticeboard.com.
• 720p (1280x720 piksler)
• Skjermen er godt egnet for montering i møterom, lobbyer, i
bolighus, kjøpesentre ...

Vandalsikker skjerm
med herdet glass
“Plastfoam 66”
Sveiset
metallhus.
2 mm tykt.

17' Skjerm.
Dimensjon:
545x370x50mm

HDMI-grensesnitt for IP informasjonsskjerm
FD-500-488
Forvandle skjermen din til en informasjonsskjerm
Hvis du vil bruke en annen skjerm, kan du nyte de samme fordelene
som FDI IP informasjonsskjerm ved hjelp av HDMI-grensesnittet.
• Administrer kommunikasjonen din via FDI’s sikre web software
iiiiipnoticeboard.com.
• Gjør en hvilke som helst skjerm om til IP digital notice board.
• En HDMI-port på skjermen og en internett-tilkobling er nødvendig.
• Grensesnittet er godt egnet til å installeres på en skjerm i et
iiiimøterom, lobbyer, i bolighus, kjøpesentre ...
• 720p (1280x720 piksler)
• POE.

Dimensjon:
198x120x40mm

Software for IP informasjonsskjerm
Administrere kommunikasjonen din
Ipnoticeboard.com lar deg :
• Se forhåndsvisning av skjermen før du oppdaterer.
• Administrere scenarier for hvert skjermbilde:
- Still inn visningstiden for hvert bilde fra 1 til 99
ooosekunder.
- Innstille start- og sluttdato for hvert bilde og
oiioivideo (tidsprofil)
- Velge rekkefølge på de ulike tekstene, videoer eller
ooobilder som skal vises
Du kan også se :
• Hvis din digitale notice board er: tilkoblet / frakoblet.
• Datoen for siste oppdatering.
Du kan kringkaste tekst (Word, PDF), bilder, Power
Point-presentasjoner, Excel-regneark og videoer for
effektiv kommunikasjon.

P

• Antall digitale informasjonsskjermer:
ioingen softwaregrense
• Vis bilder i JPG, JPEG, PNG, PDF format
(kompatibel med IP, GPRS, 3G-modus).
• Vis videoer i AVI, MPEG, WMV format
(*kun IP-kompatible videoer).
• Filvisning: Power Point, Excel, Word, PDF.
• Visning av tekster skrevet direkte fra ipnoticeboard.
iiiicom + integrasjon av visuelle bilder (f.eks. logo)

RO D U K T

• ØKONOMISK SMART OG MILJØVENNLIG
Ikke mer papirbruk for kommunikasjon
• ROBUST OG VANDALSIKKER
Sveiset metallhus, 2 mm tykt.
• RASK OG FORENKLET KOMMUNIKASJON
Fjernstyring i sanntid via ipernoticeboard.com
• UBEGRENSET ANTALL INFORMASJONSSKJERMER I CLOUDEN
• STØTTEDE FILER: Pdf, bilder, videoer ...
• CLOUD BASERT ADMINISTRERING
• HOLD ALLE BESØKENDE, ANSATTE, KUNDER OSV. INFORMERT

DESIGNET OG PRODUSERT
I FRANKRIKE

URMET AS
Vesterveien 193D
4817 HIS
Norge
http://urmet.no
post@urmet.no
tlf: +47 23 03 93 20

