PASSER OCH SÄKERHET

ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar

Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag
(kodbricka) eller ett kort ersätter nämligen hela nyckelknippan. På detta sätt
ökar både tryggheten och flexibiliteten på arbetsplatsen.
I RCO:s programvara R-CARD M5 bestämmer du
själv vilken programmering tagen/kortet ska ha.
Med behörigheter kan du styra de anställdas tillträde till olika dörrar. Varje tag/kort innehåller en sifferkombination som är helt unik. Om en tag/kort försvinner kan du enkelt radera eller spärra den via programvaran. Den ersätts enkelt med en ny och säkerheten är lika hög som innan.

En trygg miljö på jobbet är naturligtvis något alla
önskar sig. Okända personer på arbetsplatsen, inbrott eller osäkerhet kring hur man larmar av och
på är bara några av de moment som kan få personalen att känna sig otrygg på jobbet. Med en smidig lösning för passerkontroll där du dessutom
kan integrera inbrottslarm, brandvarning och kameraövervakning kan du minska dessa riskmoment avsevärt. Företaget får full koll på vilka som
kommer och går och genom att använda taggar
eller kort slipper du oroa dig över nycklar och koder på drift.

Med tidsstyrning bestämmer du under vilka tider
tagen ska fungera i de olika dörrarna. Vissa dörrar
kanske endast kan passeras mellan 07.00–17.00
på vardagar och inte alls under helger. Via en årskalender kan du styra specialdagar för långhelger
och liknande.

Att hantera nycklar är nämligen både dyrt och omständligt. En nyckel passar dessutom kanske endast en eller ett fåtal dörrar och kan inte tidsstyras.
Den kan även kopieras eller stjälas, vilket leder till
låg säkerhet och dyra cylinderbyten. Kostnaden är
betydligt lägre med taggar/kort i jämförelse med
nycklar. En tag kan fungera i en eller ett stort antal
dörrar.

Tagen kan även användas för att sköta larmets tilleller frånslag. Tagen/kortet kan beställas i olika format – möjligheterna är med andra ord många.
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Störst inom integrerade system
RCO:s system R-CARD 5000 är skalbart och kan
enkelt byggas ut när behoven uppstår. Systemet
är mycket flexibelt och innehåller alla delar för att
kunna uppfylla kraven som ställs på ett helintegrerat system. Genom den flexibla uppbyggnaden
kan du börja med en kortläsare för en dörr och se-

dan bygga ut och ansluta valda delar för att få ett
helintegrerat system. Det kan innehålla kortläsare,
larmsystem, kameraövervakning, grafisk presentation, besöksbokning, porttelefon och mycket mer.
Med mjukvaran R-CARD M5 administrerar du enkelt de olika funktionerna.

Passersystem

Offline-läsare

Larmstyrning

Larmsystem MEGA

Styr och regler OPC
R-CARD M5-administration

Grafisk presentation

Porttelefon

Kameraintegration

Besökssystem
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Brett utbud av läsare och lästekniker
Passersystemet R-CARD 5000 bygger på en modern plattform som möjliggör vidareutveckling av systemet under lång tid framöver, vilket ger trygghet
och lång livslängd. RCO Security erbjuder ett brett utbud av läsare med och
utan kod för inom- och utomhusbruk med beröringsfria lästekniker som Mifare och Prox. I programvaran R-CARD M5 bestämmer du själv vilken programmering en tag ska ha. Med behörigheter kan du styra användarnas tillträde till olika dörrar och vilka tider de ska ha tillträde. Om en tag försvinner
kan du enkelt radera eller spärra den via programvaran.
Lästekniken Prox

Finns i olika modeller med och utan kod för inomoch utomhusbruk. Prox är i dag den vanligaste typen av läsare. Prox-läsning är en beröringsfri lästeknik och innebär att en tag/kort hålls i närheten
av läsaren för att en avläsning ska ske. Fördelen är
att ingen mekanisk förslitning sker samt att avläsningen sker smidigt.
För att erhålla hög säkerhet rekommenderas användning av tag/kort i kombination med en personlig
kod. Säkerhetsmässigt har Prox en lägre nivå än
Mifare (se nedan) men istället betydligt billigare
taggar/kort. Säkerheten hålls dock på en tillräckligt hög nivå genom den personliga koden.

Lästekniken Mifare

Läsare finns i olika modeller med och utan kod för
inom- och utomhusbruk. Mifare är som Prox en beröringsfri lästeknik med den skillnaden att så kallad
sektorläsning kan användas. Med sektorläsning
krävs att läsaren konfigureras med en krypteringsnyckel för att avläsning ska kunna ske. Det innebär
att säkerhetsnivån är högre än Prox-läsning då det
krävs dubbelriktad kommunikation.
All konfigurering av inställningar för sektorläsning
sker centralt i servern och distribueras ut via systemet till läsarna. Mifare-tekniken kan användas av
andra system då denna medger att man även kan
skriva till korten, vilket bland används för RCO:s
offline-lösning som du kan läsa mer om på nästa
sida. För att erhålla extra hög säkerhet rekommenderas även för Mifare användning av tag/kort i
kombination med en personlig kod.
Den största fördelen med beröringsfri läsning är
givetvis att det är bekvämt och smidigt. Du håller
bara fram tagen mot läsaren och har du behörighet för passage så öppnar sig dörren. En annan av
fördelarna med beröringsfri läsning är en snabbare
läsning samt mindre slitage på taggarna, vilket innebär lägre kostnader i jämförelse med exempelvis
magnetkort. Se vårt läsarutbud på sidorna 20–21.

Läsarna klarar Mifare Classic och är förberedda för
läsning av Mifare Desfire. Då behoven ökar och
det blir vanligare att vilja kunna öppna dörrar via
sin mobiltelefon är läsarna förberedda för bland
annat NFC. När det gäller avläsning av kort ökar
kraven på säkerheten. Mifare Classic har en hög
säkerhetsgrad medan Mifare Desfire anses ha den
högsta säkerhetsgraden i dag.
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NoKey offline – en del av R-CARD 5000
På objekt med många innerdörrar eller dörrar på svårtillgängliga platser kan
det vara både dyrt och tidskrävande att installera konventionella passerläsare. Men med läsarserien NoKey offline slipper man all kabeldragning, vilket
innebär en väldigt kostnadseffektiv och smidig möjlighet att inkludera alla
dörrar i sitt passersystem.

Enkelt och ekonomiskt

produkter där allt finns på utsidan. Öppning med
vred eller handtag från insidan påverkar låset helt
mekaniskt, vilket gör att det alltid går att ta sig ut.

I ett offline-system är det korten eller taggarna som
överför behörigheter till offline-läsarna. Från offlineläsarna överförs på samma sätt händelseloggar tillbaka till systemet när användaren passerar en online-läsare. NoKey offline uppfyller nordisk låsstandard och är speciellt utvecklad för marknaden i Norden med tanke på kvalitet och funktion. Installationen
gör ingen åverkan på dörren, istället sker montering
med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning
och handtagets fastsättning.

Effektiv programmering

RCO:s online-läsare (Mifare) av nyare modell fungerar
som initieringsläsare för NoKey offline, alltså behövs
inga separata läsare för detta ändamål. All programmering sköts från mjukvaran R-CARD M5.

Spänningsmatning via adapter

För att slippa kabeldragning går läsarna i NoKey offline-serien på batterier. Enheterna varnar dessutom i
god tid innan de förbrukat batterierna. Ett batteribyte
kan användaren göra väldigt enkelt på egen hand,
utan att förlora vare sig klockslag eller programmering. Men offline-läsarna har också möjlighet till extern strömförsörjning, vilket gör att du slipper batteribyten helt och hållet.

Händelselagring

På korten/taggarna lagras information om vilka dörrar användaren har passerat. Behöver man som administratör mer information går man bara till den aktuella dörren, ansluter sin bärbara enhet (Windows)
via USB och hämtar genom applikationen ODM
(RCO Offline Device Manager) den detaljerade information som sparats i läsaren. Läsaren kan lagra passerbehörighet, händelseloggar och batterivarningar.

Individuell anpassning

Med tangentbord, utan tangentbord. Med cylinder,
utan cylinder. Med vred, utan vred. Bara tag/kort eller
tag/kort plus en kod. Valmöjligheterna är många och
användaren kan enkelt anpassa uppsättningen läsare
och säkerheten för att passa till just sitt objekt.

Säker hårdvara

Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan
av dörren försvåras manipulation och sabotage väsentligt, vilket innebär högre säkerhet jämfört med
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Porttelefoni – en enkel och smidig lösning

Med en porttelefon från RCO kan du hålla entrén låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare.
Porttelefonen fungerar som en vanlig passerläsare
och kan konfigureras till olika säkerhetsnivåer så
om olåst, endast kod, endast tag/kort, tag/kort
plus kod kopplat mot dagar och tider.

En porttelefonlösning med inbyggd tag/kort-läsare
innebär att du kostnadseffektivt och smidigt kan
låta personal ta sig in, hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att
släppa in besökare – allt från samma enhet. Porttelefoner från RCO finns i två olika utföranden –
med eller utan display för elektroniskt register.

Porttelefonen är helt integrerad i R-CARD 5000systemet och kan fritt kombineras med andra läsare, bokningspaneler eller larmtablåer. Programmering och administration görs enkelt och centralt
från mjukvaran R-CARD M5. Porttelefonen kan
också monteras infälld i fasaden i en infällnadslåda som tillbehör.

Uppkoppling görs via det vanliga telenätet eller IP
och som svarsapparat används en fast telefon eller mobiltelefon. Denna lösning gör att du kan minimera installationskostnaden eftersom du slipper
omfattande kabeldragning i fastigheten. Samtidigt
ökar bekvämligheten för exempelvis receptionisten
då man inte behöver gå till en fast svarsapparat
för att öppna.

Modellerna finns med olika lästekniker – Prox eller
Mifare.
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Ett besökssystem ökar kontrollen
Med besökssystemet R-CARD M5 BESÖK får du kontroll på dina besökare. Här
registreras besökaren som direkt får en tag eller ett kort för passage av dörrar efter
behörighet. Besöksbrickor kan också skrivas ut på papper. Olika behörigheter styr
användarens rätt ett se eller styra systemet. Du kan dessutom hantera flera besökslokationer/receptioner.

Administration

In- och utcheckning

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Administrera besökare via en egen meny i
M5-programmet
Realtidsstatus över besökare om de är in- eller
utcheckade
Rapporter
Passerkort/tag kan ställas ut (en per besökare)
Dynamisk mappstruktur för sortering av besökare
Start- och slutdatum för besöket
Manuell registrering av besökare, alternativt via
Excelimport för större grupper
Utskrift av namnbrickor och parkeringstillstånd

•
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Automatisk in- och utcheckning via kortläsare
Manuell in- och utcheckning via R-CARD M5
BESÖK
Serverkontroll dygnsvis efter ej utcheckade
kort/taggar eller ej återlämnade kort/taggar

Integrerat inbrottslarm och brandvarning
Att integrera sitt inbrottslarmsystem i systemet för tillträdesskydd förenklar
administrationen och därmed hanteringen för både användare och väktare.
Det gemensamma nätet och nyttjandet av samma enheter för flera funktioner
ger dessutom lägre kostnader för såväl själva systemet som installationen.

knapptryckningar kompletterar administratören
enkelt exempelvis en användares behörighet att
slå av och på ett larmområde, allt i samma programvara.

Genom att komplettera passersystemet R-CARD
5000 och M5 med modulen MEGA får du passer,
inbrottslarm och brandvarning helt integrerat i ett
och samma system. Systemet är mycket lättnavigerat med grafisk överblick som bland annat visar
larmstatus samt vilken sektion som har larmat. Till
brandvarning ingår styrning av dörrar, som att dörrar ska öppnas eller stängas vid brand.

RCO:s integrerade larmssystem MEGA är godkänt
enligt SSF 1014 larmklass 3/4.
Har man mindre anläggningar med bara ett fåtal
dörrar erbjuder RCO även kostnadseffektiva kompaktlösningar.

Systemet har en central administration, vilket är
tids- och kostnadsbesparande samt underlättar
både handhavande och inlärning. Med några få
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Total överblick för alla tänkbara behov
Vår mjukvara R-CONTROL erbjuder avancerad systemstyrning och oöverträffad anläggningskontroll – allt presenterat på ett enkelt, modernt och intuitivt sätt.
Med R-CONTROL kan man i en och samma mjukvara styra och övervaka flera olika larmsystem oavsett var de finns rent geografiskt. Med R-CONTROL
får användaren stora möjligheter att hantera och se
status på utvalda objekt som exempelvis dörrar,
larmpunkter och larmområden. Allt presenteras i en
grafisk vy som är både lätthanterlig och intuitiv
samtidigt som många avancerade funktioner finns
att tillgå.

Full kontroll på alla objekt
Många anläggningar spridda över hela orten eller
landet? Inga problem med R-CONTROL eftersom
man både kan se status på och styra samtliga från
ett och samma system.
Smidig integration i R-CARD 5000 och MEGA
Programmeringen av R-CONTROL sker snabbt
och enkelt med drag-and-drop-funktionalitet.Anläggningar som sedan tidigare använder INDIGRAF
kan snabbt importeras eftersom planritningar och
utplacerade ikoner följer med.

Användaren kan själv anpassa mjukvaran på flera
sätt, bland annat genom att lägga in egna bilder,
ritningar och ikoner samt skapa händelsescenarier,
åtgärdstexter, kvitteringstexter och mycket mer.
Möjligheterna är många – allt serverat i en enkel
och modern förpackning i form av R-CONTROL.

Modernt och enkelarbetat gränssnitt
Med R-CONTROL sätts användaren i fokus.
Anpassningsmöjligheterna är många och
flexibiliteten hög.

Några av de funktioner som R-CONTROL erbjuder:
• Överblick på alla larmanläggningar i MEGA
• Till- och frånkoppla larmområden
• Se status på larmpunkter i realtid
• Kvittera larm med åtgärdstext
• Skriv ut larmrapporter manuellt eller automatiskt
• Lås och lås upp dörrar
• Lägg in egna ritningar och ikoner

• Se personer i närvaroområden
• Skapa egna sceanerier med gruppvis aktivering
• Välj mellan mörkt eller ljust färgschema
• Aktivera ljus- och ljudvarning vid inkommande larm
• Välj standardritning i grundvyn
• Realtidsbilder från integrerade kamerasystem
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Enklare och säkrare larmstyrning med
den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50
På många arbetsplatser kan hanteringen av larmet upplevas som ett problem. Den anställde vill helst slippa gå sist för dagen och aktivera larmet eller
komma först på morgonen för att slå av larmet, allt av rädsla för att något
ska gå fel. Med den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50 blir hanteringen enkel. Den ger unika möjligheter att övervaka och styra larmanläggningen, vilket innebär ökad säkerhet.

Pekskärmen gör systemet lättarbetat och med handen kan du
enkelt zooma och panorera samt förflytta dig i menyerna.

Snabbare för väktaren

R-TOUCH 50 är en unik produkt som ger trygghet
för personalen samtidigt som den öppnar många
möjligheter till ökad säkerhet. Den grafiska larmpanelen är avsedd för mindre som större företag
och förvaltningar som vill ha en enkel och trygg
övervakning och styrning av larmanläggningen.

Om larmet gått kan väktaren direkt se vilken detektor som utlöst och snabbt vidta lämplig åtgärd.
Snabbare åtgärd innebär oftast minskad skada.

Bättre för installatören

R-TOUCH 50 har inbyggda funktioner som underlättar för installatören vid besiktning/revision,
bland annat gångtester med visning av otestade
sektioner.

Enklare för personalen

Personalen kan på R-TOUCH 50 se att allt är klart
för att aktivera eller slå ifrån larmet. Information
och åtgärdstext finns i klartext direkt på bildskärmen, exempelvis “Stäng fönstret på Lars kontor”.

Testad och godkänd

R-TOUCH 50 är en SBSC-intygad produkt.
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Total överblick och enkel styrning

Flexibelt system

Med larmpanelen R-TOUCH 50 får du total överblick och kontroll över larmanläggningen. På ritningen över fastigheten och dess våningsplan kan
du se olika larmpunkter och larmets status, bortkopplade eller aktiverade larmzoner och så vidare.
Den stora pekskärmen gör systemet lättarbetat
och med handen kan du enkelt zooma och panorera samt förflytta dig i menyerna.

R-TOUCH 50 monteras inomhus, en för hela fastigheten eller en vid varje larmområde. Det är enkelt
att konfigurera systemet från R-CARD M5. Börja
med att importera/läsa in ritningar över fastigheten
(vissa ritningar kan vara publika medan andra bara
kan ses av speciellt behöriga). Placera därefter ut
larmsektioner och symboler samt lägg in behörighetsgrupper (upp till åtta olika), exempelvis personal, städare, väktare eller systemansvarig.
R-TOUCH 50 har språkstöd för svenska, engelska,
finska, danska och norska.

På skärmen kan du styra till- och frånslag av larm.
Vid problem får du information om vilka åtgärder
som ska göras, vilket förenklar för personalen och
väktare. Såväl väktare som administratören av anläggningen kan även, beroende på behörighet, ha
möjlighet att från skärmen manövrera andra funktioner inom larmanläggningen.

Enkelt för personalen att till- och frånkoppla larmet.

Uppgradera befintliga anläggningar

Bra överblick över
alla funktioner.

Från R-TOUCH 50 kan du även övervaka och
styra såväl inbrottslarm som driftslarm och brandvarning. Larmpanelen ansluts via IP direkt till
undercentralen UC-50 och ingår som en enhet i
R-CARD M5 MEGA. Det går också att uppgradera
befintliga MEGA-anläggningar med R-TOUCH 50.

Utrymmningstablå

Att ha en stor bildskärm på väggen i entrén till företaget öppnar också många andra möjligheter som,
exempelvis att kunna visa utrymningsvägar och att
ge besökare och anställda information.

Vid larm ser väktaren snabbt var i byggnaden larmet har utlöst
och kan direkt på bildskärmen få information om åtgärder.
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Kameraintegration i passerlösningen
Fördelarna med att integrera ett kamerasystem är många. Den viktigaste anledningen är att kunna koppla en händelse i passer- eller larmsystemet till att göra en
inspelning av händelsen i kamerasystemet. När du sedan vill titta på en specifik
händelse går du in i passersystemets händelselogg och tar fram videosekvensen.
Denna sekvens sparar hela händelsen med en viss tid innan och en viss tid efter.
Vid lastkajer, reception, kassalinjer eller andra viktiga platser hittar man på många objekt säkerhetskameror vars mål är att stävja stölder, olaga intrång eller hot och våld. Kamerabilder kan också
användas som effektivt bevismaterial i en rättegång. RCO:s kameraintegration erbjuder ett enkelt

handhavande med administration genom ett och
samma gränssnitt, allt sköts nämligen via vår programvara R-CARD M5. I dagsläget finns en integrering mot Milestone, Mirasys och Bosch kamerasystem. Flera system kommer att efter behov
finnas implementerade i systemet.

Försöker en obehörig person ta sig in på butikslagret? Fel pinkodsinmatning tre gånger i rad kan trigga
kamerorna i butiken att göra en inspelning av händelsen. Detta är bara ett exempel på alla de möjligheter en kameraintegration ger.
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Miljöhänsyn och energibesparingar
Ett passerkontrollsystem innebär inte bara besparingar på grund av färre borttappade nycklar, minskad skadegörelse och enkel administration – utan även
miljön gynnas. Står exempelvis en entrédörr öppen för länge kan systemet
larma så att det inte går åt onödig energi för att hålla trapphuset varmt.
tem och styr och regler-funktioner får du ett system som är överskådligt och lätt att använda samt
styra.

Med ett passersystem kan en läsare larma om en
dörr ställs i öppet läge (dörrlarm). Dessutom kan
systemet automatiskt skicka ut ett e-mail till berörd personal som i sin tur kan stänga dörren. När
systemet används på detta sätt sparas därmed
energi då man säkerställer att dörrar hålls stängda.
Funktionen kräver att systemet har projekterats
och installerats på rätt sätt.

RCO:s system kan dessutom integreras med så
kallade SCADA-system via protokollet OPC. Exempel på dessa är Citect, Siemens MM8000, TAC
Vista, Larmia Control, Kentima WideQuick med
flera.

RCO kan även integrera passerkontroll, larm samt
styr och regler vilket även det betyder stora energibesparingar, som i sin tur innebär sparade
pengar plus att du hjälper till att bevara en god
miljö. Genom en användning av RCO:s detektorer
och larmgivare både för inbrottslarm, passersys-

Gör du en OPC-integration kan du dessutom använda informationen från RCO:s system i ditt överordnade system. Tillsammans med dina övriga
system kan du alltså få en total grafisk överblick
från ett och samma ställe.
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Ökad kontroll och flexibla funktioner
Från litet till stort
Programvaran R-CARD M5 är ett flexibelt administrativt verktyg som är skalbart och
kan därmed byggas ut och anpassas både avseende storlek och funktion. Exempelvis kan du komplettera din passeranläggning med integrerat larm, besökssystem,
kameraintegration, porttelefoni och bokning.
Vår idé är att man ska kunna växa med systemet vartefter behoven uppstår.
Enkelt handhavande

Dynamiska kort – anläggningsdelar

En viktig målsättning för RCO är att produkterna
alltid ska vara enkla att använda oavsett om det
handlar om en läsare, larmanläggning eller programvara. M5-programmet är lättnavigerat och logiskt
uppbyggt med möjlighet till anpassning baserat på
användarens förutsättningar. Detta gäller bland annat informationsfält avseende användarinformation,
fri namngivning av dörrar, entréer, portar, behörigheter, larmsektioner, larmområden och så vidare – allt
för att du ska kunna anpassa systemet utifrån dina
behov. Vidare finns inbyggd redundans (autonomt)
för funktion även vid datorhaveri, ledningsbrott eller
liknande. Systemet stödjer flera typer av lästekniker
så som Prox och Mifare med serienummer/sektorläsning. Systemet är byggt som en så kallad klient/server-lösning, vilket innebär att servern placeras på lämplig plats sedan ansluter man en eller
flera administrationsdatorer över nätverket.

Dynamiska kort innebär att minnet i undercentralen kan nyttjas mer effektivt för att åstadkomma
större antal kort som kan hanteras dynamiskt utefter behov. När ett kort används i en anläggningsdel
där kortet ej tidigare använts kontrolleras via servern
att kortet har behörighet för att därefter ligga lagrat
lokalt. När funktionen dynamiska kort används fungerar inte systemet autonomt om kortet ej används tidigare i anläggningsdelen (domänen).

Sluss

En slussfunktion definieras som en ingångsdörr
och en eller flera utgångsdörrar som måste passeras för att passera slussen. Ett regelverk kan konfigureras kring hur slussfunktionen ska fungera, exempelvis att samma kort måste användas i båda
slussdörrarna för att öppna. Styrningen av dörrarna programmeras i M5.

Modern teknik

Dörrautomatik

Systemet bygger på modern teknik och vidareutvecklas ständigt vilket ger dig som kund en trygg
och långsiktig investering. Systemet är uppbyggt
kring en och samma undercentral oavsett vilken
funktion som önskas vilket gör systemet kostnadseffektivt och enkelt att projektera.

I M5 kan dörrautomatikens funktion styras och
programmeras, vilket innebär att dörröppningstider
med mera justeras i M5. Möjlighet finns till förlängd dörröppningstid för exempelvis funktionshindrade, vilken kan sättas inviduellt.

Driftövervakning

Mångfald av funktioner

M5 och R-CARD 5000 har i dag funktioner för
avancerad larmstyrning, antipassback, sluss,
dynamiska kort, användare med flera taggar, domäner, flexibel hantering av behörigheter med mera.
Dessutom finns stöd för import av externa databaser och en kraftfull rapportgenerator med för- och
användardefinierade utskrifter.

M5-systemet har en inbyggd driftövervakningsfunktion som vid fel eller händelse kan generera
ett e-postmeddelande. Vilka händelser som ska
generera larm samt vem som ska vara mottagare
av larmet via e-post specificeras inviduellt. Kravet
är användning av SMTP mot en befintlig e-postserver. Denna funktion kan även generera en XMLexport till fil.

Säkerhet i R-CARD-systemet

Domäner

All kommunikation mellan undercentraler, läsare,
manöverpaneler och server sker alltid krypterat
oavsett om utrustningen använder kabel eller IP.
All utrustning har inbyggt sabotagelarm som direkt
reagerar vid eventuellt sabotage.

Används för att avgränsa systemet i olika logiska
anläggningsdelar samt för att erbjuda egen årskalender. M5 kan i ett system hantera upp till 255
domäner. Dessa används till större anläggningar,
exempelvis till respektive kontor eller skolor.
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Grafiskt indikeringsfönster

NAP närvaro/antipassback (tillbehör)

I M5 erbjuds ett grafiskt gränssnitt för enkel överblick och möjlighet att styra dörrar och om så önskas larmkomponenter. Att öppna en dörr sker därför
på enkelt sätt centralt via det grafiska gränssnittet.

Tilläggsfunktionen M5 NAP används vid behov av
avancerad passerstyrning. Funktionen är inte beroende av M5-servern och fungerar därmed autonomt i anläggningen. M5 NAP konfigureras per anknytning i systemet och kan definieras upp i olika
närvaroområden kopplat till olika funktioner, exempelvis räknare på antal passager som i sin tur kan
generera larm och spärra passermöjligheten. Ett
annat exempel är att passage först måste ske i en
specificerad entré innan vidare passager kan ske.
Fler funktionsmöjligheter finns. M5 NAP köps som
en licens som registreras i servern och kan sedan användas i hela M5-systemets anläggningar. Funktionen interagerar även med M5 MEGA integrerat
larmsystem.

Kameraintegration

Ett larmsystem kan integreras med Milestone,
Bosch och Mirasys kamerasystem. Integrationen
kan bestå av att koppla en specifik kamera mot en
larmsektion och vid utlöst larm starta inspelning
samt i efterhand spela upp den i M5. En kamera
kan även kopplas mot en händelse i systemet som
sedan genererar en inspelning alternativt visas
upp i ett fönster med realtidsuppspelning i M5.

Databasimport DBI (tillbehör)

Besökshantering (tillbehör)

DBI är ett gränssnitt för att kunna koppla ihop M5
mot externa databaser eller filer för import av användarinformation. Realtidsimport är en funktion som
ligger med i DBI som kopplas mot en fil som i realtid
kan lägga till eller ta bort användarinformation.

Tilläggsfunktionen M5 Besök används för att hantera besökare (tillfälliga kort) i passeranläggningen
alternativt som ett besökssystem utan integration
med passersystemets läsare. Besökshanteringen
håller kontroll på in- och utcheckade besökare antingen manuellt eller med hjälp av läsare i passersystemet. M5 Besök köps som en tilläggslicens till
M5. Den registreras i servern och används sedan i
hela M5-systemets anläggningar. Antalet besöksplatser (receptioner) är inte begränsat, dock
krävs en M5-klientlicens per inloggad besöksadministratör.

OPC Server (tillbehör)

OPC Server ger möjlighet till att via OPC koppla ihop
M5 med fastighetsstyrningssystem, ett så kallat
SCADA-system. Denna koppling erbjuder möjlighet
att styra fastigheten med information från M5 vilket i
sin tur skapar möjligheter att spara energi.

Webbklient (tillbehör)

Integrerat larmsystem MEGA (tillbehör)

Med webbklient kan systemet administrera användare via ett webbaserat gränssnitt. Fördelen är att
ingen programvara behöver installeras på klienten.

M5 kan förses med modulen MEGA vilket innebär
att systemet kompletteras med inbrottslarm och
brandvarning. För befintlig anläggning krävs komplettering med MEGA-licens, DIO, larmuppringare
samt de larmpunkter som önskas. Larmet är certifierat enligt SSF 1014 larmklass 3/4. För att underlätta handhavandet kan MAP-59 och R-TOUCH 50
användas som manöverpanel med inbyggd display som grafiskt visar status, så som vilka sektioner som utlöst larmets läge med mera, på en ritning.

ID-kortsframställning (tillbehör)

Ansluter kortskrivare för tryck av egna ID-kort via
externt system för fotografering och design av
kortlayout.

Webbnärvaro (tillbehör)

Med M5 webbnärvaro erhålls en presentationsfunktion som i realtid presenterar vilka personer som
befinner sig i definierade närvaroområden. För varje
inloggad webbnärvaropresentation krävs en M5webbklientlicens.
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Tekniska kapaciteter och värden
Praktiska värden

•
•
•

M5-kapaciteter, antalet kort/taggar

•
•
•

En M5-server kan i princip handha ett obegränsat
antal användare och kort i databasen

•

Prox

255 dörrmiljöer per anknytning
255 anpassningsbara operatörsgrupper
Antalet inloggade operatörer är
licensberoende
12 465* behörighetsgrupper per domän
15 taggar per användare
45 behörighetsgrupper per kort/tag och
domän
32 000* lokalt lagrade händelser per
undercentral

Konfigurationsexempel innehållande passer och
integrerat larm med 20 larmområden och 500 behörigheter per anläggningsdel (domän) autonomt.

* Angivna värden ska ses som teoretiska då dessa påverkar varandra samt att dessa bygger på minnesutbyggda
undercentraler.

Antalet anläggningsdelar (domäner) kan i ett M5system vara 255 stycken.

Kapaciteter, M5 MEGA integrerat larm

68 000 Prox-kort/taggar per domän lokalt
lagrat i UC.

•

Ovan bygger på minnesutbyggda undercentraler.

M5 MEGA per larmsystem

Med dynamisk korthantering kan fler kort/taggar
hanteras men är då beroende av kommunikation
med M5-servern.

•
•
•
•

Mifare (16 byte ID)

•

Konfigurationsexempel innehållande passer och
integrerat larm med 20 larmområden och 500 behörigheter per anläggningsdel (domän) autonomt.

•
•

Antalet anläggningsdelar (domäner) kan i ett M5system vara 255 stycken.

•
•

43 000 Mifare-kort/taggar med sektorläsning (16
byte ID) per domän lokalt lagrat i UC.

65 000* larmsystem per M5

255 larmområden
255* manöverpaneler (MAP)
4 080* sektioner (dubbelbalanserade ingångar
med DIO-5084)
255 användardefinierade ingångstyper varav 25
förinställda
3 315* utgångar (med IO-5008, DIO-5084 och
UC-50)
255 användardefinierade utgångstyper varav
25 förinställda
128 användardefinierade larmkaraktärer varav
35 förinställda
2 040 lokalt lagrade larmhändelser
8 larmmottagare att överföra till med stöd för
SIA II, SIA III, ContactID och SMS
Möjlighet till karaktärsstyrda utgångar

Ovan bygger på minnesutbyggda undercentraler.

•

Med dynamisk korthantering kan fler kort/taggar
hanteras men är då beroende av kommunikation
med M5-servern.

* Angivna värden ska ses som teoretiska då dessa kan
påverka varandra.

Porttelefon
•
•
•
•
•

Teoretiska värden
M5-kapaciteter, passer
•
•
•
•
•

255 domäner (anläggningsdelar)
80 000* taggar (Prox-kort)/domän
65 000* dörrmiljöer
65 000* anknytningar varv 256 online
80 undercentraler per anknytning

65 000* porttelefoner
255 porttelefoner per anknytning
8 porttelefoner per undercentral
80 000 telefonnummer med valbart kortnummer
PA-59D max antal användare i displayen: 500
stycken per porttelefon

* Angivna värden ska ses som teoretiska då dessa påverkar varandra.
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Tekniska kapaciteter och värden
Nätverksstöd

Databas

För kommunikation mellan M5 Server och undercentraler: Som standard används UDP port 1000
(konfigurerbart portnummer).

• Microsoft SQL Express (ingår)
• Microsoft SQL Server
I installationen av R-CARD M5 ingår databashanteraren Microsoft SQL Server 2014 Express
Edition utan krav på licens. SQL Express Edition
har följande begränsningar och rekommenderas
inte för större system:

•

TCP/IP adressering:
Fast IP-adress
DHCP i kombination med DYNDNS
MAC-adressering, UC:n kommunicerar in
sin adress till M5-servern
Systembus över IP
För att koppla ihop flera anläggningdelar
över IP (samma anknytning).

•
•
•

För R-CARD M5-system med fler än 2–5 anknytningar (300–500 enheter), fler än 2 500 kort, fler än
2 samtidigt inloggade operatörer samt vid användning av R-CONTROL, Electrolux-debitering, någon
av webbmodulerna eller vid fler databaser i
samma SQL Instance rekommenderas extern
databashanterare av typ Microsoft SQL Standard
eller Enterprise Edition.

M5 OPC (tillbehör)
•

Stöd för Alarm & Events V1.02 och
Data Access V2.05.

M5 Webadmin (tillbehör)
•
•
•

Max utnyttjat RAM-minne: 1 GB
Antal processorer: 1
Max storlek på databasfilen: 10 GB

För kort/tag- och användaradministration samt
administration av bokningar
Stöd för Microsoft IIS Server
.NET 2.0.

M5 Klient
Operativsystem:

M5 Webnärvaro (tillbehör)
•
•
•

•
•
•

Microsoft IIS Server
.NET 2.0
M5 webbklient licens

Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10

Hårdvara enligt operativsystemsleverantörens
krav. Om integrationsprodukter används måste
hänsyn tas till denna leverantörs krav.

M5 Server
Operativsystem:

Maskinvarukrav

• Microsoft Windows 7 Pro, 32/64-bitars
• Microsoft Windows 8 x Pro, 32/64-bitars
• Microsoft Windows 10 Pro, 32/64-bitars
• Microsoft Windows Server 2008 (R2), 32/64-bitars
• Microsoft Windows Server 2012 (R2), 64-bitars
• Microsoft Windows Server 2016
Hårdvara enligt operativsystemsleverantörens
krav. Om integrationsprodukter används måste
hänsyn tas till denna leverantörs krav.

R-CARD M5 och SQL kräver .NET Framework version 2.0 och 4.0 för full funktionalitet.

RCO:s webbapplikationer
•
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Microsoft IIS Server + .NET 2.0

Systemuppbyggnad

18

19

Beröringsfri läsning

NoKey offline
Offline-läsare utan åverkan vid montering
NoKey offline är en serie läsare som inte kräver någon
kabeldragning överhuvudtaget. Finns med och utan
tangentbord, cylinder eller vred. Kan användas med
kort/tag eller kort/tag+kod. Spänningsmatning via batterier eller adapter. Ingen åverkan på dörren vid montering.

MIF/PROX-66
En av marknadens minsta beröringsfria läsare
MIF/PROX-66 är en liten lättplacerad modell (80x48x12
millimeter). Den kan sättas på dörrkarmen eller direkt på
dörren och är mycket lämplig på ställen där vandalisering
förekommer. Kraven ökar allt mer på vandalsäkerhet när
det gäller läsare som sitter utomhus. Den här modellen
klarar hårda slag, sparkar samt eld med öppen låga. Är
utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material.
MIF-66 klarar Mifare Classic och är förberedd för serienummer, sektorläsnig samt Mirfare Desfire.

MIF/PROX-65
Beröringsfri läsare som är lämplig för innemiljöer
och utomhusmontage
Finns i kombination med eller utan kod. För att uppnå
hög säkerhet så bör kod i kombination med tag alltid användas. Läsaren klarar till- och frånslag av larm. MIF-65
klarar Mifare Classic och är förberedd för serienummeroch sektorläsnig samt Mifare Desfire.
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MIF-500/600
Läsare med utökade styrmöjligheter
Symboler i indikeringsfönstret finns för enklare handhavande. Läsaren kan även monteras infälld i vägg. För
ID-kod och sektorläsning Mifare Classic och Desfire.
Fungerar som initieringsläsare för NoKey offline.

MIF-509 - PROX/MIF-509
En läsarrevolution – för alla led
Vår 509-läsare sätter en helt ny standard när det gäller
enkelhet och intuitivitet. Den har en stor färgdisplay som
med hjälp av både bild och text förenklar vardagen för
användaren – allt paketerat i en mycket elegant och modern design.

NoKey online
Robust läsare i flera modeller
NoKey online är en del av RCO:s NoKey-familj och erbjuds i sex olika modeller (Mifare och Prox) med och
utan tangentbord, cylinder eller vred. Installationen gör
ingen åverkan på dörren, istället sker montering med
de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och
handtagets fastsättning.
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Porttelefonerna PA-519 och PA-59 D

PA-519
PA MIF/PROX-519 är en porttelefon med tydlig display för digitalt boenderegister. Besökaren bläddrar enkelt med piltangenterna till rätt person/lägenhet/företag och trycker på ring så ringer den upp aktuellt nummer. Mottagaren svarar med sin fasta telefon eller mobil och öppnar dörren med en knapptryckning. Porttelefonen fungerar dessutom som en
vanlig passerläsare med endast kod, kort+kod eller bara kort. Mifaremodellen erbjuder initiering för offline-läsarna i NoKey offline-serien.

PA-59 D
Har inbyggd display med register för smidigt och enkelt handhavande.
Det är bara att bläddra med piltangenterna till rätt person/lägenhet/företag,
alternativt skriva första bokstaven i personens namn och trycka ring, så
ringer den upp automatiskt – enklare kan det inte bli. Genom att trycka
på fyrkant kan besökaren skifta mellan liten eller stor text. När du visar
tag eller tag+kod är det bara att passera dörren. Finns i Mifare- och
Prox-modell.

Infällnadslåda
Både PA-59 D och PA-519 kan levereras infällda.
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Larmstyrning

R-TOUCH 50
Stor pekskärm underlättar larmhanteringen
Larmpanelen R-TOUCH 50 erbjuder användaren en enkel,
tydlig och säker larmstyrning. Den unika panelen på 15 tum
ger total överblick och kontroll över larmanläggningen eftersom man kan övervaka och styra såväl inbrottslarm som
driftslarm och brandlarm – allt med några enkla tryck på den
stora och intuitiva pekskärmen. R-TOUCH 50 kan levereras i
Mifare- eller Prox-version.

MAP-59
Enkel styrning och god överblick
Med manöverpanelen MAP-59 och möjlighet till grafisk visning blir handhavandet okomplicerat både för användarna
och väktare. Översiktsbilderna gör det möjligt att tydligt se
vilka områden som är eller inte är tillkopplade. Via symboler
ser du utlösta larm och kan enkelt kvittera och återställa
dessa direkt från det grafiska gränssnittet. För god överblick
finns möjlighet att zooma och panorera i bilden. MAP-59 kan
levereras i Mifare- eller Prox-version.
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