Bæredygtigt
digitalt låsesystem helt uden batterier
PULSE

Experience a safer
and more open world1

Intelligent og bæredygtigt digitalt
låsesystem til alle moderne virksomheder

ASSA ABLOY PULSE er en helt ny digital
cylinderteknologi, hvor energien skabes når du
indsætter nøglen i cylinderen. PULSE cylindre
er hurtige at montere og nemme at betjene
uden batterier, ledninger eller nogen ekstern
strømforsyning.

I boligejendomme, kollegier og plejeboliger kan
PULSE systemet sikre opgangsdøre, lejlighedsdøre,
opbevaringsrum, postkasser og døre til
fællesarealer. PULSE teknologien gør den også
ideel til f.eks. skoler, plejehjem og mange små og
mellemstore virksomheder.

PULSE er bygget til alle behov, hvor sikkerhed
og enkelhed fungerer side om side. Brugerne
har én programmerbar nøgle, der kan åbne alle
de døre, de har adgang til. Når PULSE nøglen
sættes i cylinderen, genereres energien til den
krypterede kommunikation.

Med den nyeste energigenererende teknologi,
leverer PULSE og adgangskontrolsystemet
Incedo™ Open en fremsynet løsning, der også
bidrager til langsigtet bæredygtighed. Giv din
virksomhed og dine bygninger et miljøbevidst
sikkerhedsløft med dét digitale låsesystem
PULSE fra ASSA ABLOY.

Et bæredygtigt digitalt låsesystem,
hvor DU giver PULSE til systemet

www.assaabloyopeningsolutions.dk

Med PULSE ligger styrken i din nøgle

∙ Slip for at bekymre dig om mistede nøgler!
Du kan hurtigt tilbagekalde adgangsrettigheder
til enhver manglende eller ikke returneret
PULSE nøgle

∙ Nøglen genererer dens egen energi,
når den sættes ind i cylinderen

∙ Der kræves ingen batterier eller ledninger,
til den krypterede kommunikation

∙ Fleksibelt og brugervenligt cloudbaseret
software,, Incedo™ Open, forenkler den daglige
administration af adgangsrettigheder
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Hvorfor skal du vælge
PULSE?

Sikkerhedschef eller facility manager?
∙ Slip for bekymringer når nøgler mistes
∙ Programmér hurtigt nye nøgler
∙ Færre omkostninger og vedligeholdelse
∙ Administrer nemt systemets adgangsrettigheder
∙ Fleksibel og skalérbar cloudløsning
∙ Brug mindre tid på vedligeholdelse

Ejendombesidder eller -administrator?
∙ Indfør et bæredygtigt etos
∙ Begynd i det små, og skalér op i eget tempo
∙ Reducer omkostningerne
∙ Mange cylinder varianter
∙ Få ro i sindet med et pålideligt system
∙ Fleksible opgraderingsmuligheder

Medarbejder eller bruger af en bygning?
∙ Kun én nøgle til at åbne alt
∙ Slip for at bekymre dig om tabte nøgler
∙ Hold dine adgangsrettigheder opdaterede
på en fleksibel måde
∙ Få ro i sindet med et pålideligt system

Forhandler eller installatør af sikringsløsninger?
∙ Nøgler og cylindere leveres uprogrammerede
∙ Få ro i sindet med et pålideligt system
∙ Tilbyd serviceaftale
∙ Retrofit og bredt cylinderprogram
∙ Hjælp kunderne med at opgradere til en
adgangskontrolløsning
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Vælg et adgangskontrolsystem,
hvor styrken ligger i nøglen
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Du kan programmere PULSE nøgler til at give
adgang præcis der hvor du ønsker — ved hjælp
af bordkoderen

ASSA ABLOY PULSE
- du giver PULSE til systemet

En PULSE nøgle programmeres med den
adgangsrettighed, som brugeren har behov
for — til indvendige og udvendige døre,
postkasser, hængelåse og meget mere. Høj
kryptering, nytænkende og cloudbaseret
administrationssoftware sikrer, at dit PULSE
system leverer sikkerhed til alle i din virksomhed.
IncedoTM Open er befriende let at betjene.
Energi genereres, når en bruger indsætter sin
PULSE nøgle i cylinderen. Den nytænkende
energigenererende teknologi udnytter din energi.
Hvis nøglens Seos® krypterede oplysninger
godkendes, kan cylinderen og låsen åbnes.
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For at kunne programmere en PULSE nøgle med
de krypterede adgangsrettigheder, behøver
systemadministrator kun en standard-pc med
internetadgang og en PULSE bordkoder.
Incedo™ Open softwaren gør det nemt at give
brugerne adgang til de områder og døre, de har
brug for. Programmering af cylindre og låse sker
med en smartphone og ASSA ABLOY Device
Configurator mobil appen.

Sikkerhed, enkelhed
og kontrol i ét system

Incedo™ Open softwaren hjælper dig med at
konfigurere og administrere PULSE systemet, så
det passer præcist til dine behov. Incedo™ Open
softwaren er cloudbaseret, og kan tilgås uanset
hvor du befinder dig, bare du har adgang til
internettet.

Programmerbare
låse & cylindre

Cloudbaseret
administration

Programmerbar nøgle

Opdateringsenhed

Centralenhed

Incedo™
Open

Energigenererende
ASSA ABLOY PULSE låse
& cylindre

ASSA ABLOY
PULSE nøgle
Bordkoder

Programmeringsenhed
(USB)

Fremtidig funktion

Seos er baseret på de højeste
kryptografistandarder anbefalet af NIST, ISO / IEC
og ANSI, såsom AES
®

Administrations
platform

ASSA ABLOY Device
Configurator Mobil app

Den trådløse kommunikation, sikret af Seos®

Kommunikation mellem nøgle og cylinder via Seos®

Trådført forbindelse, sikret af Seos®

Forbindelse mellem programmeringsenhed
og cylinder, sikret af Seos®
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ASSA ABLOY PULSE giver dig
kontrol og en nemmere hverdag

∙ Med PULSE, slipper du for besværet
og omkostninger hvis en nøgle mistes. Du kan
nemt annullere eventuelle mistede nøgler i
Incedo™ Open.
Programmér en ny nøgle, hvorefter din bruger er
oppe og igang — og sikker — med det samme.

∙ Hvert eneste element i et PULSE system er
designet til at gøre det nemmere for dig — fra den
symmetriske PULSE nøgle til den brugervenlige
software.
PULSE virker og føles bekendt. Det er bygget på
baggrund af et intelligent design, og pakket ind med
sikkerhed for øje.
Nøglen er symmetrisk og ergonomisk designet.
Brugernes adgangsrettigheder gør, at nøglen kun
virker til de områder, døre eller hængelåse, som den
er godkendt til. PULSE er enkel.

∙ Incedo™ Open softwaren gør det nemt at oprette
en blokliste med annullerede nøgler. Opdaterede
brugernøgler overfører uafhængigt og automatisk
bloklisten ved daglig brug af cylindrene.
Al kommunikation mellem cylinder og nøgle
er krypteret.

∙ Med et par klik kan du få vist og redigere
adgangstilladelser for alle brugere. Du kan få et
hurtigt overblik over dine systemer, bygninger,
etager og områder.
Du kan når som helst ændre rettighederne for en
brugernøgle, uanset hvor du befinder dig.
Nøgler kodes hurtigt på en PULSE bordkoder. PULSE
nøgler overfører bloklisten sikkert og viralt rundt i
dit PULSE-system.
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ASSA ABLOY PULSE giver DIG en fremtidssikret og
omkostningseffektiv adgangsløsning

∙ Innovativ energigenererende teknologi — uden
kabling eller batterier - er motoren i dit PULSE
system. Det er en fuldstændig bæredygtig måde,
hvor på din virksomhed kan skifte til et intelligent
digitalt låsesystem.

∙ Glem alt om komplicerede og dyre installationer.
PULSE er nemt at installere i enten nybyggeri
eller ved eftermontering, fordi PULSE cylindrene
ikke kræver udskiftning af dørens eksisterende
tilbehør.
Din installatør udskifter blot den eksisterende
cylinder med en PULSE cylinder. Der er ingen
ledninger, og der skal ikke købes batterier.

∙ Isætning af en PULSE nøgle genererer kinetisk
energi til at drive den krypterede elektronik i
cylinderen. Cylinderens elektronik kontrollerer
gyldigheden af nøglens adgangsrettigheder, for
hurtigt at acceptere eller afvise anmodningen
om oplåsning af døren.

∙ PULSE nøgler kan nemt annulleres ved hjælp af
Incedo™ Open softwaren. Når en medarbejder
fratræder, så sletter og omprogrammerer
sikkerhedschefen bare den pågældendes
nøgletilladelser efter overdragelsen.
PULSE cylindere kan nemt omprogrammeres, så
de kan anvendes i en ny dør eller bygning uden at
skulle købe nye enheder.
PULSE nøglen kan programmeres i mere end
ét system.

∙ Da PULSE cylindre og hængelåse er ledningsfri,
er de langt mindre ressourcekrævende at
installere og mere omkostningseffektive i
hele deres livscyklus end sammenlignelige
ledningsforbundne sikkerhedslåse. Løbende
vedligeholdelse er også minimal.

∙ Både nøgler og cylindre kan genbruges og
omprogrammeres.
Du behøver aldrig bekymre dig om
omkostningerne ved mistede eller stjålne nøgler,
fordi du aldrig behøver at udskifte eller omlægge
dine cylindre. Du sletter ganske enkelt den
mistede nøgle og programmerer en ny.
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Forbindelsesmuligheder og
skalerbarhed til rådighed, når DU
har brug for det

Ved hjælp af Incedo™ Opens fleksible, modulære
platform kan du administrere PULSE cylindre
sammen med et voksende udvalg af funktioner
og udstyr til adgangskontrol fra ASSA ABLOY.

Du skal blot vælge passende enheder til
dine adgangspunkter og administrere dem alle
fra Incedo™ Open systemet.
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Fremtidssikre din
virksomhed med et system,
der sparer dig tid og penge kontakt os i dag
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ASSA ABLOY group er global markedsleder inden
for indgangsløsninger. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben
verden.
ASSA ABLOY Opening Solutions fører an i
udviklingen inden for døråbninger
og produkter til adgangsløsninger i boliger, virksomheder og institutioner. Vores tilbud omfatter
døre, dør- og vindueshardware, låse, adgangskontrol og tjenester.
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