GSM Key-serien
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- med mobilen som nøkkel

● Sylindere
Låssylindere og nøkler

● Lås
For dør og vindu, hengelås
og industrilås

● Beslag
For dør og vindu, nødutgang
og sanitærutstyr

● Dørstyring
Dørautomatikk og dørlukkere

● Elektronisk avlåsning
Elektromekanisk lås, kortlåser,
adgangssystemer, hotellås og safer

● Tjenester
Sikkerhetsskolen, rådgivning,
prosjektering, prosjektstyring
og service
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Forhandler:

● TrioVing GSM Key Basic II
- opptil 500 brukere

● TrioVing GSM Key Proff
- også online progammering
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GSM Key-serien

GSM Key Administrator

Opp til 500 brukere pr. dør, hvorav 250 brukere
kan gis spesielle adgangsrettigheter.
Programmering gjøres enten lokalt direkte på
SIM-kortet eller ved å sende dette via GSMnettet som SMS. Man kan tidsstyre utgangene
på tid av/på. I tillegg kan man tidsstyre når den
skal gi adgang ved oppringing.
Høyt sikkerhetsnivå, adkomst kun mulig
med autorisert adgang. Ved å benytte saldo
(nedtelling) kan man gi brukerne et bestemt
antall gange som de får lov til å åpne døren.
Registrerte brukere kan motta meldinger
fra GSM Key. Ved f.eks. styring av vann
eller varme kan man få en bekreftelse på at
programmeringen er utført. Egendefinerte
tekstmeldinger ved inn- og utmelding av
brukere er valgfritt. Leveres med norsk
bruksanvisning, er enkel å installere og
økonomisk i drift.

Programmet er gratis og leveres med
GSM Key Proff. Det kan også lastes ned
fra TrioVing sine hjemmesider. Bruk av
programmet gir brukeren en database, slik at
man alltid vet hva som er gjort samt hvem
som har adgang.

GSM Key Basic II
Har 2 utganger hvorav en styres ved hjelp av
vanlig oppringing og den andre styres på tid
eller ved hjelp av SMS. Har 1 inngang som kan
knyttes mot f.eks. alarm, slik at det sendes en
melding til definerte mottakere ved en alarm.
PC-programmet GSM Key Administrator
kan brukes til programmering av
GSM Key Basic II, men kun offline. Programmet
presenterer da teksten som må sendes som
en SMS, enten fra mobiltelefon eller at man
bruker en internett for sending av SMS.

GSM Key Proff
I tillegg til det som GSM Key Basic II har kan
denne kjøre programmet online via RS-232.
Dette gjør det mulig å få logging kontinuerlig
på det som skjer. GSM Key Proff leveres
med batteri-backup som sørger for at enheten
fortsatt kan sende driftsmeldinger og alarmer
ved strømbrudd. GSM Key Proff kan også
styres ved hjelp av DTMF (tonestyring).
Den har 2 innganger slik at f. eks både
innbruddsalarm og brann kan varsles hver for
seg til definerte mottakere.

TrioVing GSM Key
Nå er det mulig å bruke
egen mobiltelefon
(kostnadsfritt) for å låse opp
hoveddøra eller porten til
garasjen. Administrasjon
utføres via GSM mobilnett,
og større anlegg kan
håndteres av PC-program.

Eksempler på bruksområder:
● Borettslag
● Private garasjer
● Fellesgarasjer
● Private bomveier
● Vareleveringsmottak
● Treningsanlegg
● Klubblokaler
● Utleielokaler
● Hjemmehjelp-tjenesten
● Campingplasser
● Båthavner
● Kraftstasjoner

GSM Key kan bl.a styre:
● Dører med elektrisk lås
● Porter og bommer med elektrisk motor
● Dørautomatikk
● Alarmer
● Belysning
● Vann
● Varme
● Termostater
● Strømbrytere
● Motorvarmer

GSM Key
En verden av muligheter

