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VISE “MASTER”-
KORTET** TIL LÆSEREN
Aktiverer programmeringen i hoved-

centralen (programmeringsskort behøves)

VISE PROGRAMMERINGS-
KORTET** TIL LÆSEREN

Aktiverer programmeringen for at tillægge 
eller fjerne kort og fjernbetjeninger 

VISE PROGRAMMERINGS-
KORTET TIL LÆSEREN

Afslutter programmering

CP

ERP

METAL1

3

4

2

1

*   Direkte indlæsning er tilgængelig til læsere med 13,56 MHz & 125 kHz læseteknik.
** Indgår i centraler med 125 kHz læseteknik.

Performance Merging with Simplicity

Hurtig og enkel korthåndtering 
uden computer*

VISE KORT, BRIKKER ELLER 
FJERNKONTROLLER

Op til 10.000 kort, koder, fjernbetjeninger
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Det innovative ATRIUM adgangskontrol med indbygget webserver er så hurtig, 
enkel og sikkert som det overhovedet kan være. Lige meget hvor i verdenen du er, 
så kan du arbejde med systemet, og tillægge eller fjerne brugere/brikker, låse/op 
låse døre direkte, tillkoble alarm til bygningen og se aktiviteter. Den indbyggede 
webserver giver direkt adgang ved hjælp af valgfri moderne weblæser, smartphone 
eller tablet.

INNOVATIVT ”3 I 1”
ADGANGSKONTROL:
STAND ALONE, WEBTILSLUTNING OG
IP-BASERET I SAMME SYSTEM

ENKEL AT UDBYGGE VIA
NETVÆRK ELLER DIREKTE
KABELFØRING 

ENKEL HÅNDTERING AF ALARM 
IDET DER ER INDBYGGET 
ALARMSTYRNING

INDBYGGET WEBBSERVER MED
AES 256-BIT KRYPTERING

HÅNDTERE BÅDE MIFARE
OG EM(PROX) LÆSETEKNIK

I SAMME SYSTEM

SKIFTER AUTOMATISK FRA STAND ALONE TIL PC-BASERET
POSITION VED TILSLUTNING AF COMPUTER MED ATRIUM PROGRAM

Bærebar pc
Tablet
Smartphone

Performance Merging with Simplicity

HÅNDTERE OP TIL 100 DØRE,
10.000 BRUGERE OG KORT

AL INFORMATION LAGERES I
WEBBSERVERN, INGEN SEPERAT

SERVER/PC, OPERATIVSYSTEM
ELLER SOFTWARE ER NØDVENDIG

        HURTIG KORTHÅNDTERING 
               UDEN COMPUTER
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Fleksibelt, moderne
adgangskontrol
ATRIUM er et moderne adgangskotrol som er tilpasset
til mindre og mellemstore kontorer, butikker, 
forvaltninger og boligbebyggelse med op til 100 døre og 
10.000 brugere. Uanset om I fortrækker traditionelle 
kabler eller leder efter et system som er helt IP-baseret 
er ATRIUM produktet det perfekte valg. Systemet er så 
fleksibelt at man kan mixe netværksinstallationen med 
fast kabel, fordi systemet selv finder undercentralen.

I kan selv bestemme om der skal åbnes med kode, 
berøringsfri brik, fjernbetjening og/eller fingeraftryk 
afhængig af behov ATRIUM. Passer til alle moderne 
låseteknikker. 

ATRIUM er så fleksibelt og ukompliceret et system, at 
også nye installatører kan tilbyde kunderne et trygt 
produkt der er bruger venligt. Systemet har indbygget 
webserver med AES kryptering, alarm styring og IP-
kamera overvågning. Selvfølgelig kan I vælge dansk, 
svensk, engelsk eller tre andre sprog som vises ved 
login.

Alarmstyring
Sikkert, trygt og enkelt er de tre nøgleord for alarm 
styring i ATRIUM. Den nye funktion tillader brugeren at 
få oplysninger på området hvor alarmen er gået i gang, 
og hjælper brugeren let ved at slå denne fra eller til. 
Ved hjælp af to indgange samt en udgang er ATRIUM 
kompatibelt med markeds førende alarm systemer. Ud 
over den status funktion ATRIUM giver i webinterface, 
får brugeren enkel information fra læseren idet 
baggrundsbelysningen vises i en rød farve, og viser at 
området nu er alarmeret og en blå baggrundsbelysning 
når området IKKE er alarmeret. 
En anden finesse i denne alarmstyring er, at 
administratoren for systemet har mulighed for at vælge, 
hvilke brugere som har rettighed til at slå alarmen fra 
og til. Skulle en uautoriseret bruger forsøge sig adgang 
til et område når alarmen er på, bliver denne nægtet 
adgang.

Email information
Behøver du at få status på en specifik hændelse og ikke 
har mulighed for at side ved systemet døgnet rundt, så 
bare helt rolig, ATRIUM løser dette for dig. Via nogle 
enkle indstillinger vælger du selv hvilke hændelser som 
skal generere en mail, samt til hvilke konti er mailen 
skal sendes til. Du har også mulighed for at vælge 
hvilken information ATRIUM skal sende i mailen.

@
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IP-kamera integrering
ATRIUM er løftet til helt nye højder i form af kamera 
integrering. Selve integreringen er udformet for at 
gøre det så nemt som muligt for administratoren at få 
overblik over bygningen. Ved en brugervenlig måde 
at koble ATRIUM op til et IP-kamera kan brugeren 
hurtigt lokalisere gæster og uautoriserede på film. 
Funktionen skabes gennem webinterface hvilket er en 
fordel for at kunne se ”live film” fra valgfri tablet eller 
smartphone. Når selve integreringen er gjort, vises 
et lille kamera ikon op ved døren så man får et godt 
overblik over hvilke døre som har kamera opsætning. 
Man kan oprette op til 10 kameraer på IP-central, 
hvilket faktisk betyder at man kan integrere op til 100 
kameraer!

Ingen licensafgifter
ATRIUM har ingen licensomkostninger, og eventuelle 
systemopdateringer efterfølgende er altid frie og uden 
beregning. Der kræves ingen installations software 
idet dørcentralerne er forprogrammeret med dansk 
version ved leverance, hvilket betyder at det går 
hurtigt at implementere i anlægget. Du kan tilføje 
eller fjerne brugere, åbne/låse døre m.m. ved hjælp 
af smartphone, PC, eller tablet via valgfrie moderne 
weblæsere, og behøver derfor ikke specialprogrammer, 
javascript m.m

Enkelt och bekvemt
ATRIUM er designet med enkelthed som bagtanke. 
Vigtig systeminformation er let at forstå og vises  
hurtigt via valgfri weblæsere. Desuden kan ATRIUM-
vinduet indstilles således at du har et hurtigt overblik. 
Funktionen <Hiv og slip> vinduet sammenlagt med en 
logisk placeret menu knap, gør ATRIUM til et af de mest 
enkle og brugervenlige adgangskontrol på markedet i 
dag.

ATRIUM kan opkobles på et hvilket som helst netværk, 
for netop herigennem at minimere installationsomkost-
ningerne for systemet. Man kan selvfølgelig køre på 
eget netværk eller mixe, afhængigt af behov og mu-
ligheder. For yderligere at lette installationen er dør-
centraler monteret i et låsebart stålkabinet (skab) med 
inbygget strømforsyning og batteri backup.

Såfremt behovet måtte ændres, er det meget let at 
udbygge ATRIUM med op til 100 døre.

Med ”ATRIUM Finder” Appen 
på din Android eller Apple 
enhed vises alle ATRIUM 
systemer i nærheden. 
Med et enkelt klik åbnes 
indlogningsvinduet i web-
læseren eller vælg at vise 
alle netværksindstillinger. 
Meget anvendelsesbart hvis 
slutbrugeren har glemt sin 
IP-adresse.

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

App til at finde IP-adressen
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Hændelsesrapporter i realtid
ATRIUM rapporter dannes, vises og skrives ud hurtigt og 
effektivt. Hændelser kan kontrolleres på en, eller flere 
døre, samt flere eller bare en bruger, valget er dit. Desuden 
kan flere præ-konfigurerede rapporter, og skabeloner 
til enkel dannes. Der medfølger en brugervenlig ”punkt 
for punkt” manual der garantere at ATRIUM kombinere 
enkelthed og høj ydeevne

Sikkerheden først 
ATRIUM bevare bygningens sikkerhed og sørger for 
din ro, gennem at holde døre låste og sikre. ATRIUM 
tilbyder beskyttelse 24 timer døgnet rundt, syv dage 
i ugen. De grundlæggende systemkrav er udformet 
for at kunne give dig direkte overblik over al vigtig 
systeminformation, herunder hændelsesrelateret 
aktiviteter, døre og alarm status sammen med avanceret 
systemovervågning – ATRIUM giver dig tryghed i alle 
niveauer.

Planlægning
Fleksibelt, let og enkelthed er nøgleordene, når du opretter 
tidsskemaer med ATRIUM. Den meget brugervenlige, og 
grafiske menu med hiv og slip af tidsperioder samt rullende 
skemaer på tværs af dagene, gør at du nemt kan oprette 
dine tidsskemaer og arbejde med dem. Hvert anlæg kan 
håndtere op til 250 skemaer med 100 tidsperioder i hver. I 
ATRIUM kan du ligeledes inddrage eller udelukke weekend 
dage i dine tidsplaner.

Sluse funktion
ATRIUM kan sikre et følsomt område ved anvendelse af 
slusefunktion hvor to døre aldrig må åbnes samtidig. 
At udføre en sådanne funktion er meget enkel, man 
går ind i dørmenuen og vælger hvilken side af døren 
som skal sluses sammen med den anden. Funktionen 
bygger på en status fra magnetkontakt/relæudgang så 
systemet får information om dørene er låste, og styrer 
herigennem om adgang bevilliges eller ej.
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  FÖ

HOVEDFUNKTIONER ATRIUM FORDELE

Max antal IP-kontrol 10 Fleksibel installation

Max antal undercentraler 40
(max fire pr. IP-kontrol) Let at udbygge

Antal døre / læsere 100 Små og mellemstore installationer

Antal brugare 10.000 Klare milijøer med mange besøgende

Antal kort / brikker 10.000 Klare milijøer med mange 
forskellige låseteknikker

Område 100 Opdel installationen i forskellige 
områder med forskellige rettigheder

Skema / helligdage 250 / 100 Beviliger adgang på forskellige 
tidspunkter til forskellige brugere

Tilladelsesniveauer 1000 Kontroller hvem som kommer 
ind eller ud

Hændelseslog pr. IP-kontrol 25.000 Lagere aktiviteter i lang tid

Max afstand mellem IP-kontrol 
og undercentral 1200 meter Flexibel installation med eget netværk

Max afstand mellem IP kontrol 
og Eternet switch 100 meter Enkel at anvende ved eksisterende 

netværk

Email information JA Umiddelbar information ved 
specielle hændelser

Indbygget webserver JA
Ingen installation af software 

eller separart server behøves, al 
information findes på webserveren

Sluse funktion JA Dannes sikre passager til eks. 
banklokaler, opholdsrum m.m.

IP kamera integrering JA Visuel overvågning og 
bekræftelse ved døren

Alarm styring JA Automatisk til/fra alarm 
med brik/kort

Anti-passback JA Forhindre misbrug af brik/kort

Hurtig virksomhedsopdatering JA Opdatere systemet under drift, 
ingen drift afbrud

Indbygget strømforsyning 
og batteri backup JA Spare installationstid samt penge

Aflåseligt metalkabinet (skab) JA Højre sikkerhed

TEKNISKE FAKTA
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Bærebar pc med 
Atrium program

Trådløs 
tilslutning

Bærebar pc
Tablet
Smartphone

TILLÆG FIRE UNDERCENTRALER FOR AT 
KONTROLLERE OP TIL 10 DØRE

DIREKTEOPKOBLING

Direkte 
tilslutning

RS485

ATRIUM 
FINDER

NYHEDER TIL ATRIUM

R125USB

Tabel-læser med USB 
tilslutning til enkel og 

hurtig indlæsning af brik/
tags. Anvender 125kHz 

læseteknik.

ATRIUM RF

Radiomodtagere til direkte 
tilslutning på ATRIUM 

centralens læserindgang. 
Kompatibelt med hele 
CDVI:s sortiment af 

radiosendere på 433,92 
MHz bånd.

ATRIUM FINDER APP

App til at finde IP-adresse 
til ATRIUM system på 
netværket. Kan down 

loades gratis på APP store 
og Google play

A10M

Central til 20 indgange og 
10 udgange. Kan styre op 
til 10 enheder som eks. 
Gargeporte, belysning, 

aircondition, varmesystem, 
persienner, pumper, låse, 

etc.
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Trådløs 
tilslutning

Laptop
Surfplatta
Smartphone

Op til 10 stk. 
IP-kontroller

IP-NETVÆRKS OPKOBLING

(WAN/LAN)
nætverkstilslutning

Bærbar pc med 
Atrium program

Stationær 
computer

RS485
Ethernet (IP)

ATRIUM 
FINDER

MASTER SLAV 1...9

OP TIL 100 DØRE = 
10 x IP KONTROLLER + 40 x UNDERCENTRALER



DK

cdvi.se
+46 31 760 19 30

10

WIEGAND BERØRINGSFRI LÆSERE 

STARPW
Smal højglans berøringsfri 

læser, hvid

SOLARPW
Bred højglans berøringsfri 

læser, hvid

NANOPW
Nano højglans berøringsfri 

læser, hvid

125 kHz Wiegand læsere

KORT, BRIKKER & FJERNBETJENINGER

STARPB
Smal højglans berøringsfri 

læser, sort

SOLARPB
Bred højglans berøringsfri 

læser, sort

NANOPB
Nano højglans berøringsfri 

læser, sort

DGLPT WLC
Forsænket berøringsfri læser

DGLIF WLC
Smal rustfri berøringsfri 

læser

DGLIE WLC
Forsænket rustfri 
berøringsfri læser

DGLI WLC
Rustfri berøringsfri 

læser

METAL1
125 kHz brik

ERP4
125 kHz brik 

+ fjernbetjeninger

MOONARW
Forsænket højglans 

berøringsfri læser, hvid 

MOONARB
Forsænket højglans 

berøringsfri læser, sort

CP
125 kHz kort
ISO 0.8 mm 
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RADIO, KODELÅS & DOBBEL LÅSETEKNIK

13.56 MHz Wiegand læser

Wiegand kodelås, kort & kode, læsere samt trådløs

KORT, BRIKKER & FJERNBETJENINGER

SOLARKPW
Hvid kodelås med indbygget 
berøringsfri læser 125kHz

SOLARKPB
Sort kodelås med indbygget 
berøringsfri læser 125kHz

DGLIMWLC
Rustfri berøringsfri læser

DGMW
Forsænket berøringsfri læser

BV
13.56 MHz Mifare® 

ISO kort

METAL
13.56 MHz
Mifare® brik

ERV4
13.56 MHz Mifare® brik 

+ fjernbetjeninger

DTRR1434
Langdistance berøringsfri læser 

med aktiv kort
ATRIUM RF

Radiomodtager

GALEOW
Digicode® kodelås

SELW2630MF
Radiomodtager

KCPROXWLC
Rustfri kodelås med indbygget

berøringsfri læser125kHz

BIOSYS
Fingeraftrykslæser med 

indbygget berøringsfri læser 
13.56 MHz Mifare®

WIEGAND BERØRINGSFRI MIFARE LÆSER

SOLARMW
Bred højglans berøringsfri 

læser, hvid

SOLARMB
Bred højglans berøringsfri 

læser, sort
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FORHANDLER

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

Fabriksparken 16
DK - 2600 Glostrup
TLF: +45 4395 1375                                                                        


