
FREUND IP-INTEGRA 
ADGANGSKONTROL

HØJKVALITETSPRODUKTER OG LØSNINGER



I P - I N T E G R A   A D G A N G A K O N T R O L

K O N T R O L L E R E  O G  O P D A T E R E 
D I N E  A D G A N G E  O G S Å  N Å R 

D U  E R   P Å  F A R T E N

FREUND INTEGRA ADK kan integreres med vores 
IP-INTEGRA løsning til IP telefoni og intercom og har 
ingen ekstra omkostninger. 
Systemet kan betjenes eller opdatere via mobiltelefon 
eller sin bærbare computer. 

Opdatere systemet med ganske få klik, lige meget 
hvor du befinder dig. 



FREUND IP-INTEGRA 
ADGANGSKONTROL (ADK)
Tilpas nemt dine adgangskontrolbehov med vores 
intuitive og brugervenlige IP-INTEGRA løsninger. 

IP-INTEGRA adgangskontrolsystem kan styres 
og konfigureres efter brugerens behov. 

Der er masser af gode grunde til at vælge et 
FREUND IP-INTEGRA adgangskontrolsystem, 
F.eks:
• Webbaseret adgangskontrolsystem, der 

kan konfigureres, uden at du skal læse 
hundredvis af sider med teknisk dokumen-
tation. Let tilgang via Netværk/Internet. 

• Ingen installation eller opsætning af ekstra 
drivere eller PC-software. Alt er præ-in-
stalleret i vores 2-dørs og 4-dørs ADK-cen-
tral.

• Adgang til ADK-centralen fra hvilken som 
helst PC med internetforbindelse på sys-
admin, admin, manager og bruger niveau.

• Du får et let skalerbart system. Tilføjelse 

af ekstra ADK-centraler til 2/4 døre bare er 
plug-and-play ved hjælp af vores mulighed 
for ”FREUND clustering og auto-provision-
ing”.

• Forsyning af dine ADK-centraler sker 
gennem netværkskabler (TCP/IP og PoE+). 
Der er ikke behov for yderligere strøm-
forsyninger!

• En fuldt fleksibel løsning. Har du et behov 
som vi ikke understøtter? Intet problem, 
vi kan nemt tilpasse systemet efter dine 
behov og ønsker.

 
Hvis en eller flere af disse punkter tiltaler dig 
eller din virksomhed, så er FREUND IP-IN-
TEGRA ADK den perfekte løsning til dig.

IP INTEGRA adgangskontrol gør det 
let at administrere og forenkle 
dagligdagen for dine ansatte. 

Med INTEGRA kan du tilpasse og 
tidsbegrænse adgangstilladelser ved 

en enkelt klik. 
 



IP-INTEGRA KOMPLET LØSNING

FE-MF-TWR

RFID korttype: Mifare (13,56 Mhz). Læse-
afstand: 5-10 cm. IP65 sikret mod vejr og 
stød, selv-tests, overbelastningsbeskyttet, 
med buzzer tone.

FE-SPK-IP2

Designet med et bredt lydspektrum, der pas-
ser til både musik og tale. SIP-Call funktion til 
præ-programmerede modtagere. Auto-provisio-
ning via IP-INTEGRA SIP server, samt mulighed 
for integration med tredjeparts apparater via 
web-interface

FE-IPDS-29S

Tillader både audio- og videokommunikation 
med IP telefoner, mobil apps eller softphone 
applikationer. Benytter standard SIP protokol-
ler. Vælg mellem navneliste (med op til 1000 
navne) og/eller tastatur. Adgangskontrol inte-
greret. 7” touch skærm.

FE-IPDS-20FM/WM

Vandalsikret IP video dørstation. 3 megapixel 
kamera med 120-graders synsvinkel. IP-dør-
station der er designet med én knap og til at 
modstå et hårdt byklima.

FE-TEL-48G

SIP-baseret Android IP-vi-
deotelefon med en 7” 
touch skærm, en 2M CMOS 
kamerasensor og Android 
styresystem. Preinstaleret 
IP-INTEGRA system.



FE-TERM-10P

10-tommer touch-skærm med lavt 
strømforbrug.
Integration med tredjeparts syste-
mer via web server.
Hurtig forbindelse til SIP server og 
dørstation (autoprovisioning).
Mulighed for WiFi tilslutning.

FE-INT3-SIP

Nem at konfigurere og overvåge via 
netværk. Kan viderestille opkald til 
fastnet eller GSM telefoner. 
Opret, klon eller fjern modtagere eller 
modtagergrupper på få sekunder.

Fanvil- X210

Autoprovision fra IP-INTEGRA SIP server. 
20 SIP forbindelser, 3-vejs konference 
funktion, hotspot. 
Kompatibel med alle større platforme: 
Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metawitch, 
Elastx, Avaya.

IP-INTEGRA

Fuldt programmerbart og alsidigt 
interface. Understøtter 2 eller 4 
døre. Integration med tredjeparts 
løsninger, automation og overvåg-
ningssystemer.

FE-SPK-IP6A

Langdistance horn højtaler. 
Brugervenligt web-interface. En aktiv og vandtæt 
højtaler der kan forbindes til enhver SIP server 
som en standard SIP klient.

INTEGRA VOIP APP

Øjeblikkelige meddelelser over døropkald. Besvar opkald uan-
set hvor du er i verden. Integrerede SIP-server med mulighed 
for at installere ekstra overvågningskameraer fra enhver fabri-
kant Luk dine besøgende ind, selvom du ikke er hjemme
Download på App Store og Google Play.



TCP/IP baserede terminaler for 2 eller 4 
døre. Et brugervenligt web-interface benyttes 
til opsætning enten via en PC på netværket 
eller udefra. Mulighed for tilslutning af bateri 
back-up service venlig aftalige klemmeræk-
ker.

Web-baseret og brugervenligt software til opsætning af din  
adgangskontrol løsning. Med denne er systemet klart med kun få klik. 

Ingen eksterne servere eller anden software påkrævet. 

FE-ACC-INT2DFE-ACC-INT4D

SOFTWARE

ADGANGSKONTROLLERE

FE-MF-WRV1

FE-MF-TWRFE-MF-WR

FE-MF-WRL2

Adgangskontrol-læser, der opfylder alle krav for ADK. Disse læsere er med moderne design og grundlæg-
gende IP65 vejrbestandig. Kompatibel med IP- INTEGRA kontroler.  LED belyst tastatur.  
Nem installation. 

VÆLG MELLEM KLASISK 
MIFARE OG DESFIRE KORT/BRIK

FE-MF-WRL1

LÆSERE

IP INTEGRA AADGANGSKONTROL
 fungerer med mange forskellige typer af 
læsere.  Med et IP INTEGRA adgangskon-
trolsystem kan dine ansatte  få adgang 
via PIN kode, nøglebrik eller kort afhæn-
gig af  din behov.



Adgangskort og brikker er et smartere 
og sikrere alternativ til nøgler. 

DEN PERFEKTE LØSNING TIL ALLE STEDER, HVOR 
DET ER VIGTIGT AT STYRE ADGANGSFORHOLDENE

FREUND IP-INTEGRA

Få dgangsbrikkerne i forskellige farver

Brikken eller adgangskortet 
holdes op foran en læser og 
indeholder oplysninger på 
ejeren, som adgangskontrol 
systemet
læser. På baggrund af disse 
bestemmer systemet, om 
vedkommende har adgang 
eller ej.



FREUND IP INTEGRA Adgangskontrolsystem
den perfekte løsning, 
til en fordelagtig pris


