A22K

2-DEUR / 4-LEZER VOLLEDIG GEËNCRYPTEERDE IP CONTROLLER

Onmiddellijke high security
De 3de generatie Atrium toegangscontrole is naar goede gewoonte een stap vooruit in innovatie,
veiligheid en gebruiksgemak. Ervaar high-security zoals nooit tevoren dankzij het Mifare/DesFire
EV2 protocol, mogelijk gemaakt door een nieuwe generatie lezers, keypads en badges. De 256-bit
encryptie versleutelt elke badge en lezer in de controller met een capaciteit tot 10.000 gebruikers
op 500 deuren/1000 lezers.
SSL/TLS

AES 256 Encryptie

TLS Encryptie

ENCRYPTION

https beveiligde verbinding

A22K IP communicatie poort

LAN of WAN
AES 128 Encryptie
Mifare DESFire EV2 tag

Beveiligde in- en uitgang van 2 deuren

2 Krypto lezers/keypads per deur, parallel op 1 kabel, via OSDP V2

OSDP V2

K2 lezer verbonden met de A22K RS485 lezer poort

HYBRIDE POORTEN

Optie OSPD V2/Wiegand via éénzelfde poort

De hybride poorten ondersteunen zowel Wiegand- als high security OSDP V2 lezers. Door gebruik
te maken van onze krypto lezers en keypads kan u met 1 Krypto controller de in- en uitgang
van 2 deuren beveiligen. Het OSDP protocol biedt naast een verhoogde veiligheid eveneens de
mogelijkheid op een langere kabelafstand tot 1200m.

“Het Krypto-aanbod biedt u het
beste van een tijdloos design en
technologie die klaar staat voor de
uitdagingen van morgen.”

DIGICODE®
Gebruiksgemak boven alles
AFPLAN

DRAG - DROP - KLIK

ATRIUM Floor Plan Manager Licentie

EXCLUSIEF VOOR DE
A22K KRYPTO CONTROLLER
• Bekijk de deurstatus op een plattegrond in
realtime vanaf elke webbrowser (MAC of PC).
• Alle deurstatussen in real time activeren
(vergrendeld, ontgrendeld, toegang verleend,
enz.)
• Eenvoudig te configureren (drag & drop)
• Ondersteunt .jpg of .png bestand (1Mb max.)
• Meerdere plannen/verdiepingen per site

GEÏNTEGREERDE, HTTPS BEVEILIGDE WEBSERVER
Volledig beheer van uw toegang vanaf laptop, pc, smartphone of tablet

TOEGANGSCONTROLE, WAAR EN
WANNEER U WILT
• HTTPS gecertifieerde, beveiligde webserver
• Gratis software en applicatie
• Responsieve webinterface
• Compatibel met elk besturingssysteem
• Floorplan beheren

Centrale Atrium Krypto

A22KITK2

A22K

Atrium Krypto kit met lezers en tags

Referentie:F0115000020
»
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Webbased systeem High security
systeem
Plug & Play installatie - Snelle
setup
Desfire EV2 lezers met voorgeladen encryptiesleutels
Voor 2 deuren / 4 lezers
Uitbreidbaar tot 500 deuren (1000
lezers)

K2 Krypto lezer Desfire
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Atrium Floor plan
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A22K kit met 2 lezers en 10 x
MetalD
Plug & Play installatie - Snelle
setup
Desfire EV2 lezers met voorgeladen encryptiesleutels
Voor 2 deuren / 4 lezers
Uitbreidbaar tot 500 deuren (1000
lezers)

K3

K3 Krypto lezer/keypad Desfire

Referentie:F0101000095

K2 Krypto kaartlezer
Desfire EV2 met voorgeladen
encryptiesleutels
OSDP-2 compatibel
Bluetooth / NFC voorbereiding
Afmetingen: 120 x 40 x 20 mm
IP waarde: IP65
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K3 Krypto kaartlezer / keypad
Desfire EV2 met voorgeladen
encryptiesleutels
OSDP-2 compatibel
Bluetooth / NFC voorbereiding
Afmetingen: 135 x 80 x 20 mm
IP waarde: IP65

METALD

AFPLAN

Krypto Metal Tag Desfire EV2

Referentie:F0111000226
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K2

Referentie:F0101000094
»
»

Referentie:F0115000022

Referentie:F0108000044

Licentie voor Floor Plan
Interactieve grondplannen in de
webinterface
Openen van deuren op afstand
Activatie dmv EV2 kaart via K2 of
K3 lezer
Uitsluitend voor A22K
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»

Krypto Metal Badge
Mifare Desfire EV2 4K
Voorgeladen encryptiesleutels
Geleverd per 10 stuks
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