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SmartAir – et enkelt og fleksibelt system
SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,
institutioner og boliger. SmartAir er et fleksibelt system, hvor det er let at
ændre adgangen for enkelte brugere eller udvide med nye brugere. Det er
også hurtigt og nemt at opgradere, udvide eller ændre systemet, hvis behovet for
sikring ændrer sig.

Offline adgangskontrol
SmartAir er et offline system til enkel og bekvem sikring. Med SmartAir er det
muligt at få adgangskontrol til et rigtig fornuftig pris, fordi enhederne er
enkle og hurtige at installere. Der skal ikke trækkes kabler til dørene, da SmartAir
enhederne anvender batterier.
Som noget nyt findes SmartAir også i en wireless udgave. På den måde nærmer
SmartAir sig – selvom det stadig er et offline system – funktionaliteter som ellers
kun ses i online systemer. Og SmartAir udvikles løbende, for at kunne tilgodese
flere behov og øge brugervenligheden..

Online

Integreret elektronisk adgangskontrolsystem,
der kommunikerer direkte til og fra enhederne
via netværk.

Offline

Elektronisk adgangskontrolsystem, hvor kommunikation mellem enheder overføres
manuelt – fx via en programmeringsenhed.

Stand alone

Elektronisk adgangskontrol uden kommunikation mellem enhederne.

Brugervenlighed for alle
Det gælder altid om at finde den type adgangskontrol som passer til den form for
aflåsning der ønskes. SmartAir er et meget brugervenligt system, som kan løse
rigtig mange behov – uden at det bliver mere kompliceret end nødvendigt.
Der monteres en SmartAir enhed på hver dør, der skal indgå i adgangskontrolsystemet. Hver enhed er kodet, så den har oplysninger om, hvilke kort eller
brikker der er godkendt til passage. Det er let og hurtigt at opgradere, udvide
eller ændre systemet, hvis behovet for sikring ændrer sig.
SmartAir enheden oplåses ved at holde et berøringsfrit kort eller brik op foran
enheden. Kort eller brik kodes individuelt, så der gives adgang til relevante rum,
på relevante tidspunkter og for relevante brugere.
SmartAir er et fleksibelt system, og det er nemt for administrator at ændre
adgangen for den enkelte brugere eller udvide med nye brugere. Brugervenligheden for SmartAir er i top for de mennesker der anvender systemet – både brugerne og administrator.
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Wireless opdatering
Som noget nyt fås SmartAir fås også i en wireless udgave. Med SmartAir
Wireless kan man fra centralt hold låse eller låse op, ligesom det er muligt at opdatere adgangsrettigheder, uden at administrator skal ud til den enkelte dør.
Endvidere får administrator log-hændelser retur fra døren, så man kan se, hvem
der har passeret. På den måde får SmartAir funktionaliteter der normalt ellers kun
findes i online adgangskontrolsystemer.

Skabslås integreret i SmartAir systemet
SmartAir kan også tilbyde elektronisk aflåsning af skabe og opbevaringsbokse.
Skabslåsen er til indendørs brug og specielt velegnet til personaleskabe i
virksomheder, på skoler og institutioner eller fx i svømmehaller eller træningscentre.
SmartAir er nem at betjene. Ved aflåsning af skabet lukkes lågen og vrideren
drejes til låst postion (rød markering på læseren). Når skabet skal låses op,
så vises kortet/brikken og oplåsning sker automatisk.
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SmartAir – både udendørs og indendørs
SmartAir fås som langskilt med dørgreb og som væglæser. SmartAir væglæser
anvendes, hvor det ikke er muligt at montere langskilte, fx ved glasdøre
og skydedøre. Væglæseren er designet til udvendigt brug, hvilket gør den
anvendelig til alle miljøer.

Hvad står navnet Ruko for
– og hvad står vi for i dag?
Ruko blev stiftet i 1930 af Rudolf Koreska – en visionær låsesmed, der allerede fra firmaets start
lagde vægt på teknisk viden, udvikling, uddannelse samt et tæt samarbejde med politi, vagtselskaber og forsikringsselskaber.
Dette blev grundlaget for firmaets succes.
I dag er Ruko meget mere end låse og nøgler. Vi er en del af ASSA ABLOY, der er verdens førende leverandør af løsninger til komplet sikring af døren, med et bredt sortiment af produkter og
serviceydelser, der hjælper til en effektiv sikring af boliger, institutioner og erhvervsbyggerier.
Ruko satser målrettet på kvalitetsprodukter i et funktionelt og elegant design – produceret med
respekt for menneskelige ressourcer og miljøet.
Ruko har et tæt samarbejde med sine forhandlere, der løbende bliver uddannet i Ruko’s store
produktsortiment. For hos Ruko ved vi, at der står mennesker bag nøglen til den sikreste løsning.
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