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Användarvänligt passersystem med  
inbyggd webbserver
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VISA “MASTER”-
KORTET** FÖR LÄSAREN

Aktiverar programmeringsläget 
i huvudcentralen (programmerings-

kort krävs)

VISA PROGRAMMERINGS-
KORTET** FÖR LÄSAREN
Aktiverar programmeringsläget för att 

lägga till/ta bort kortbrickor och fjärrkontroller

VISA PROGRAMMERINGS-
KORTET FÖR LÄSARE

Avslutar programmeringen

VISA KORT, BRICKOR ELLER 
FJÄRRKONTROLLER

Upp till 10.000 kort, koder 
och fjärrkontroller

CP

ERP

METAL1

3

4

2

1

* Direkt inläsning är tillgänglig för läsare med 13,56 MHz & 125 kHz lästeknik.
** Ingår i centraler med 125 kHz lästeknik.

Performance Merging with Simplicity

Snabb och enkel korthantering 
utan dator*
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Det innovativa ATRIUM passersystemet med inbyggd webbservern är så snabbt, 
enkelt och säkert som det kan vara. Varifrån som helst i världen kan du göra uppgifter 
som att lägga till/ta bort användare/brickor, låsa/låsa upp dörrar direkt, larma 
av/på lokalerna och visa aktiviteter. Den inbäddade webbservern ger omedelbara 
resultat med hjälp av valfri modern webbläsare, smartphone eller surfplatta.

INNOVATIVT  ”3 I 1” 
PASSERSYSTEM:
FRISTÅENDE, WEBBANSLUTNING OCH 
IP-BASERAT I SAMMA SYSTEM

ENKELT ATT BYGGA UT VIA 
NÄTVERK ELLER DIREKT 
KABELDRAGNING

ENKELT ATT LARMA AV OCH PÅ MED 
INBYGGD LARMSTYRNING

INBYGGD WEBBSERVER MED
AES 256-BIT KRYPTERING

HANTERAR BÅDE MIFARE 
OCH EM(PROX) LÄS-

TEKNIK I SAMMA SYSTEM

VÄXLAR AUTOMATISKT FRÅN FRISTÅENDE TILL PC-BASERAT  
LÄGE VID ANSLUTNING AV DATOR MED ATRIUM PROGRAMVARA

Laptop
Surfplatta
Smartphone

Performance Merging with Simplicity

KLARAR UPP TILL 100 DÖRRAR, 
10.000 ANVÄNDARE OCH KORT

SNABB OCH ENKEL KORT-
HANTERING UTAN DATOR

ALL INFORMATION LAGRAS I 
WEBBSERVERN, INGEN SEPARAT 

SERVER/PC, OPERATIVSYSTEM 
ELLER PROGRAMVAROR BEHÖVS
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Flexibelt, modernt 
passersystem
ATRIUM är ett modernt passersystem som är anpassat 
för små till medelstora kontor, butiker, förvaltningar 
och flerbostadsfastigheter med upp till 100 dörrar och 
10.000 användare. Oavsett om ni föredrar traditionella 
kablar eller letar efter ett system som är helt IP-baserat 
är ATRIUM produkten för er. Systemet är så flexibelt 
att ni kan blanda nätverksinstallation med fast kabel, 
systemet hittar undercentralerna själv. 

Ni kan själva välja att öppna med kod, beröringsfri 
bricka, fjärrkontroll och/eller fingeravtryck beroende 
på behov - ATRIUM klarar alla moderna lästekniker.

ATRIUM är så flexibel och okomplicerad att även nya 
installatörer kan erbjuda kunderna ett tryggt system 
som är användarvänligt och tillförlitligt. Systemet 
har inbyggd webbserver med AES kryptering, larm 
stryning och IP-kamera övervakning. Självklart kan ni 
välja bland svenska, engelska, spanska eller tre andra 
språk som visas vid inloggning i systemet beroende på 
användarinställning.

Larmstyrning
Säkert, tryggt och enkelt är tre ledande ord för larm 
stryningen i ATRIUM. Den nya funktionen tillåter 
användaren att få status när området är larmat och 
hjälper även användaren att enkelt larma av och på. 
Med stöd av två ingångar samt en utgång är ATRIUM 
kompatibelt med marknadens ledande larmsystem. 
Utöver den status ATRIUM kan ge i webbinterfacet 
får användaren enkelt information från läsaren där 
röd bakgrundsbelysning visar att området är larmat 
och blå bakgrundsbelysning att området är olarmat. 
En annan finess i den stilrena larmstyrningen är att 
administratören för systemet har möjlighet att välja 
vilka användare som har rättighet till att larma av och 
på. Skulle en obehörig användare försöka tillträda 
lokalen när larmet är på blir den nekad tillträde.

Email information
Behöver ni få status på en specifik händelse i realtid 
och saknar möjlighet att sitta vid systemet dygnet 
runt, var lugn, ATRIUM löser det åt er. Genom några 
enkla inställningar väljer ni vilka händelser som skall 
generera ett mail och till vilket konto mailen skall 
skickas. Ni har också möjlighet att välja vad ATRIUM 
skall ge er för information i mailen.

@
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IP-kamera integrering
ATRIUM har tagits till helt nya dimensioner i form 
av kamera integrering. Integreringen är utformad 
för att på bästa möjliga sätt hjälpa administratören 
att få översikt över sin lokal. Genom att på ett an-
vändarvänligt sätt länka ihop ATRIUM till en IP-
kamera kan användaren snabbt lokalisera gäster och 
obehöriga på film. Funktionen nås genom webbinter-
facet vilket har sin fördel att kunna se ”live film” från 
valfri surfplatta eller smartphone. När integreringen 
är slutförd dyker en liten kamera ikon upp vid dörren 
där man får en bra överblick över vilka dörrar som har 
kameror uppsatta. Man kan sätta upp till tio kameror 
per IP-central vilket i sin tur innebär en möjlighet att 
integrera upp till 100 kameror!

Inga licensavgifter
ATRIUM har inga licenskostnader och fria uppdateringar 
ingår alltid. Har ni köpt ett system ingår framtida 
uppdateringar utan kostnad. Det krävs ingen 
installation av programvara då dörrcentralerna är 
förprogrammerade med svensk version vid leverans 
vilket gör att det går snabbt att driftsätta anläggningen. 
Det går att lägga till/ta bort användare, öppna/låsa 
dörrar mm med hjälp av smartphone, dator eller 
surfplatta genom valfri modern webbläsare, det behövs 
inga specialprogram, javascript mm.

Enkelt och bekvämt
ATRIUM är designad med enkelhet i åtanke. Viktig sys-
teminformation är lätt att förstå och visas snabbt via val-
fri webbläsare. Dessutom kan ATRIUM-fönster ordnas 
så att du hittar bekvämt. Funktionen «Dra och släpp»  
fönster tillsammans med logiskt placerade meny- 
knappar gör ATRIUM till ett av de enklaste och mest 
användarvänliga passersystemen på marknaden idag.

ATRIUM kan anslutas till befintligt nätverk för att  
minska installationskostnaden för passersystemet, 
men man kan givetvis även dra eget nätverk eller  
blanda beroende på behoven och möjligheterna. 
För att ytterligare underlätta installationen är dörr- 
centralerna monterade i ett låsbart plåtskåp, batteri-
backup ingår och strömförsörjningen/transformatorn 
är förmonterad.

Om behoven ändras är det mycket lätt att bygga ut 
ATRIUM med upp till 100 dörrar.

Med “Atrium Finder” appen 
på din Android eller Apple-
enhet visas alla ATRIUM 
system i nätverket. Med 
ett enkelt klick öppnas 
inloggningsfönstret i webb-
läsaren eller välj att visa alla 
nätverksinställningar. Mycket 
användbart när slutkunden 
glömt sin IP-adress.

Safari® Mozilla Firefox® Android® Blackberry®Explorer®Google Chrome®

App för att hitta IP-adressen
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Händelserapporter i realtid
ATRIUMS rapporter skapas, visas och skrivs ut snabbt och 
effektivt. Kontrollera händelser vid en eller flera dörrar 
för alla, några eller en enda användare, valet är ditt. Flera 
förkonfigurerade rapportmallar för enkel användning och 
en kraftfull steg-för-steg-guide garanterar att ATRIUM 
framgångsrikt kombinerar enkelhet och prestanda.
 

Säkerheten först 
ATRIUM kan bevara byggnadens säkerhet och ditt 
lugn genom att bibehålla dörrarna låsta och säkrade. 
ATRIUM erbjuder skydd 24 timmar om dygnet, sju 
dagar i veckan. De grundläggande systemkraven 
har utformats för att direkt ge dig överblick över all 
viktig systeminformation, inklusive händelserelaterade 
aktiviteter, dörr och larmstatus tillsammans med 
avancerad systemövervakning - ATRIUM ger dig 
trygghet i alla lägen.

Schemaläggning
Flexibelt, lätt och kraftfullt är nyckelord när du skapar 
scheman med ATRIUM. Den mycket användarvänliga och 
grafiska menyn stödjer dra-och-släpp tidsperioder och 
genom att skapa rullande scheman över valfritt antal 
dagar kan man lätt skapa komplexa time-management 
scenarier. Genom att varje anläggning kan hantera upp 
till 250 scheman med 100 tidsperioder vardera, kan 
ATRIUM möta alla time-management krav. Ytterligare 
funktionalitet tillåter inkludering eller exkludering av helg-
dagar i varje individuellt schema.

Slussfunktion
ATRIUM kan säkra upp ert känsliga område genom en 
slussfunktion där två dörrar aldrig får öppnas samtidigt. 
Att skapa en slussfunktion är väldigt enkelt, man går in 
i dörrmenyn och väljer vilken sida av dörren som skall 
slussas ihop med den andra. Funktionen bygger på en 
status från magnetkontakt/reläutgång där systemet får 
information om dörrarna är låsta och styr därigenom 
om tillträde beviljas eller ej.

Slussfunktion är väldigt användbart vid till exempel 
bankentréer, pantbanker, renrum eller andra miljöer 
med extra höga säkerhetskrav.
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HUVUDFUNKTIONER ATRIUM FÖRDELAR

Max antal IP-kontroller 10 Flexibel installation

Max antal undercentraler 40
(max fyra per IP-kontroller) Lätt att bygga ut

Antal dörrar / läsare 100 Små till medelstora installationer

Antal användare 10.000 Klarar miljöer med många besökare

Antal kort / brickor 10.000 Klarar miljöer med 
många olika lästekniker

Områden 100 Dela in installationen i olika 
områden med olika behörigheter

Scheman / helgdagar 250 / 100 Bevilja tillträde på olika 
tidpunkter för olika användare

Behörighetsnivåer 1000 Kontrollera vem som kommer 
in eller ut var

Händelselogg per IP-kontroller 25.000 Lagrar aktiviteter under lång tid

Max avstånd mellan IP-kontroller 
och undercentraler 1200 meter Flexibel installation med eget nätverk

Max avstånd mellan IP-kontroller 
och Eternet switch 100 meter Enkelt att använda befintligt nätverk

Email information JA Omedelbar information vid 
speciella händelser

Inbyggd webbserver JA
Ingen installation av programvara eller 
separat server behövs, all information 

finns på webbservern

Slussfunktion JA Skapa säkra passeringar till 
tex banklokaler, renrum mm

IP kamera integrering JA Visuell övervakning och 
bekräftelse vid dörren

Larm styrning JA Automatisk av/på larmning 
med bricka/kort

Anti-passback JA Förhindra missbruk av bricka/kort

Snabb firmware uppdatering JA Uppdatera systemet under drift, 
inga driftavbrott

Inbyggd strömförsörjning och 
batteribackup ingår JA Sparar installationstid och pengar

Låsbart plåtskåp JA Högre säkerhet

TEKNISKA FAKTA
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Laptop med 
Atrium program

Trådlös 
anslutning

Laptop
Surfplatta
Smartphone

LÄGG TILL FYRA UNDERCENTRALER 
FÖR ATT STYRA UPP TILL 10 DÖRRAR

DIREKTUPPKOPPLING

Direkt
anslutning

RS485

ATRIUM 
FINDER

NYHETER TILL ATRIUM

R125USB

Bordsläsare med USB-
anslutning för enkel och 

snabb inläsning av brickor/
taggar. Använder 125kHz 

lästeknik

ATRIUM RF

Radiomottagare för 
direktinkoppling på ATRIUM 

centralens läsaringång. 
Kompatibel med hela 
CDVI:s sortiment av 

radiosändare på 433,92 
MHz bandet.

ATRIUM FINDER APP

App för att hitta IP-
adressen till ATRIUM 

system i nätverket. Finns 
att ladda ner gratis på App 

store och Google play

A10M

Central för 20 ingångar 
och 10 utgångar. Kan styra 

upp till 10 enheter som 
garageportar, belysning, 

luftkonditionering, 
värmesystem, persienner, 

pumpar, lås, etc.
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Trådlös 
anslutning

Laptop
Surfplatta
Smartphone

Upp till 10st
IP-kontroller

IP-NÄTVERKS UPPKOPPLING

(WAN/LAN)
nätverksanslutning

Laptop med 
Atrium program

Stationär 
dator

RS485
Ethernet (IP)

ATRIUM 
FINDER

MASTER SLAV 1...9

UPP TILL 100 DÖRRAR = 
10 x IP KONTROLLER + 40 x UNDERCENTRALER
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WIEGAND BERÖRINGSFRIA LÄSARE

STARPW
Smal reflekterande beröringsfri 

läsare, vit

SOLARPW
Bred reflekterande beröringsfri 

läsare, vit

NANOPW
Nano reflekterande beröringsfri 

läsare, vit

125 kHz Wiegand läsare

KORT, BRICKOR & FJÄRRKONTROLLER

STARPB
Smal reflekterande beröringsfri 

läsare, svart

SOLARPB
Bred reflekterande beröringsfri 

läsare, svart

NANOPB
Nano reflekterande beröringsfri 

läsare, svart

DGLPT WLC
Infälld beröringsfri läsare

DGLIF WLC
Smal rostfri beröringsfri läsare

DGLIE WLC
Infälld rostfri 

beröringsfri läsare

DGLI WLC
Rostfri beröringsfri 

läsare

METAL1
125 kHz bricka

ERP4
125 kHz bricka 
+ fjärrkontroll

MOONARW
Infälld reflekterande beröringsfri 

läsare, vit

MOONARB
Infälld reflekterande beröringsfri 

läsare, svart

CP
125 kHz kort
ISO 0.8 mm 
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RADIO, KODLÅS & DUBBEL LÄSTEKNIK

13.56 MHz Wiegand läsare

Wiegand kodlås, kort&kod läsare samt trådlöst

KORT, BRICKOR & FJÄRRKONTROLLER

SOLARKPW
Vitt kodlås med inbyggd 

beröringsfri läsare 125kHz

SOLARKPB
Svart kodlås med inbyggd 
beröringsfri läsare 125kHz

DGLIMWLC
Rostfri beröringsfri läsare DGMW

Infälld beröringsfri läsare

BV
13.56 MHz Mifare® 

ISO kort

METAL
13.56 MHz

Mifare® bricka

ERV4
13.56 MHz Mifare® bricka 

+ fjärrkontroll

DTRR1434
Långdistans beröringsfri läsare

med aktiva kort
ATRIUM RF

Radiomottagare

GALEOW
Digicode® kodlås

SELW2630MF
Radiomottagare

KCPROXWLC
Rostfritt kodlås med inbyggd 
beröringsfri lädare 125 kHz

BIOSYS
Fingeravtrycksläsare med inbyggd 

beröringsfri läsare 13.56 MHz
Mifare®

WIEGAND BERÖRINGSFRIA MIFARE LÄSARE

SOLARMW
Bred reflekterande beröringsfri 

läsare, vit

SOLARMB
Bred reflekterande beröringsfri 

läsare, svart
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ÅTERFÖRSÄLJARE

CDVI
FRANKRIKE + EXPORT
Tel: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI 
AMERICAS
[KANADA - USA]
Tel: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590
 
CDVI 
BENELUX
[BELGIEN - HOLLAND - LUXEMBURG]
Tel: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
SUISSE
Tel: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
CHINA 
Tel: +86 (0)10 84606132/82
Fax: +86 (0)10 84606182

CDVI  
IBÉRICA
[SPAINEN - PORTUGAL]
Tel: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI
ITALIA
Tel: +39 0321 90 573 
Fax: +39 0321 90 8018

CDVI
MAROC
Tel: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69 

CDVI 
SWEDEN 
[SVERIGE - DANMARK - NORGE - FINLAND]
Tel: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30
 
CDVI 
UK 
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Tel: +44 (0)1628 531300 
Fax: +44 (0)1628 531003 

CDVI Group
FRANKRIKE (Huvudkontor)
Tel: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21


