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Störst inom integrerade system

Skalbart och helintegrerat
RCOs system är skalbart och kan byggas vidare
varefter behoven uppstår. Systemet är mycket flex-
ibelt och innehåller alla delar för att kunna uppfylla
kraven som ställs på ett helintegrerat system. Ge-
nom den flexibla uppbyggnaden kan du börja med
en kortläsare för en dörr och sedan bygga ut och

ansluta valda delar för att få ett helintegrerat sy-
stem. Det kan innehålla kortläsare, larmsystem,
kameraövervakning, grafisk presentation, besöks-
bokning, porttelefon och mycket mer. Med R-CARD
M5 administrerar du enkelt de olika funktionerna.

Besökssystem

Porttelefon

Passagesystem

R-TOUCH LarmstyrningEl-lås läsare

MEGA LarmsystemStyr & regler OPC

Grafisk presentation

Integration Kamera

R-CARD M5 Administration
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Droppa nycklarna och tag’a upp 

Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering
I dag löser vi tryggheten med flexibel
säkerhet. Med ett passagesystem från
RCO kan du ta bort nycklarna helt. En
kodbricka (tag) eller ett kort ersätter
hela nyckelknippan. 

Dyr omständig nyckelhantering 
En nyckel passar kanske endast en eller ett fåtal
dörrar och kan inte tidsstyras. Den kan kopieras
eller stjälas, vilket leder till dyra cylinderbyten.

Minska kostnaden - öka flexibiliteten
Kostnaden är betydligt lägre med kodbrickor/kort i
jämförelse med nycklar. En kodbricka kan fungera
i en eller flera dörrar. 

I programvaran R-CARD M5 bestämmer du själv
vilken programmering/funktion kodbrickan/kortet
ska ha. Med behörigheter kan du styra de anställ-
das tillträde till olika dörrar. Varje kodbricka/kort in-
nehåller en sifferkombination som är helt unik. Om
en kodbricka/kort försvinner kan du enkelt radera
eller spärra den via programvaran. Den ersätts med
en ny och säkerheten är lika hög som innan. 
Med tidsstyrning bestämmer du under vilka  tider
kodbrickan ska fungera i de olika dörrarna. Vissa
dörrar kanske endast kan passeras mellan 07.00-
17.00 på vardagar och inte alls under helger.  
Via en årskalender kan du styra specialdagar för
långhelger och liknande. 
Kodbrickan kan även användas för att sköta larm-
ets till eller frånslag. Kodbrickan/kortet kan bestäl-
las i olika format. Möjligheterna är många.
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Brett program av läsare och lästekniker
RCOs helintegrerade säkerhetssystem erbjuder många fördelar i och med att syste-
met är skalbart från det lilla till det stora. Du administrerar endast i en programvara
oavsett hur stort system vi bygger. Du kan börja med en kortläsare vid en dörr och
sedan enkelt ansluta valfria enheter vid en eventuell utbyggnad. Systemet bygger
på en modern plattform som möjliggör en vidareutveckling av systemet under en
lång tid framöver, vilket ger trygghet och lång livslängd.
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Prox lästeknik (EM 4200)
Finns i olika modeller med och utan kod för inom
och utomhusbruk. Är idag den vanligaste typen av
läsare. Proxläsning är en beröringsfri lästeknik som
innebär att kodbrickan/kortet hålls i närheten av lä-
saren för att en avläsning skall ske. Fördelen är att
ingen mekanisk förslitning sker samt att avläs-
ningen sker smidigt. För att erhålla en hög säker-
het rekommenderas användning av kodbricka/kort
och personlig kod i kombination. Säkerhetsmässigt
har Prox en lägre nivå än Mifare men betydligt billi-
gare kort/taggar. Säkerheten hålls dock på en till-
räckligt hög nivå genom den personliga koden.
Se hela vårt modellprogram på sid 22-23.

Mifare lästeknik
Finns i olika modeller med och utan kod för inom
och utomhusbruk. Mifare är som Prox en berö-
ringsfri lästeknik med den skillnaden att så kallad
sektorläsning används. Med sektorläsning krävs
att läsaren konfigureras med en krypterings-
nyckel för att avläsning skall kunna ske. Det in-
nebär att säkerhetsnivån är högre än Proxläsning
då det krävs dubbelriktad kommunikation. All
konfigurering av inställningar för sektorläsning
sker centralt i servern och distribueras ut via
systemet till läsarna. Mifare tekniken kan använ-
das av andra system då denna medger att man
även kan skriva till korten. För att erhålla hög sä-
kerhet rekommenderas användning av kodbricka
/kort och personlig kod i kombination.  
Läsarna klarar Mifare classic och är förberedda
för sektorläsning på Mifare Desfire, Mifare + och
NFC. Då behoven ökar och det blir vanligare att
vilja kunna öppna dörrar via sin mobiltelefon, är
läsaren förberedd för bland annat NFC. När det
gäller avläsning av kort ökar kraven på säkerhe-
ten. Mifare classic har en hög säkerhetsgrad me-
dan Mifare + och Desfire anses ha den högsta
säkerhetsgraden i dag.
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Helintegrerat larmsystem
Passage- och inbrottslarmsystem i ett integrerat system för tillträdesskydd förenk-
lar administrationen och därmed hanteringen för både användare och väktare. Det
gemensamma nätet och nyttjandet av samma enheter för flera funktioner ger dess-
utom lägre kostnader för såväl själva systemet som installationen.

Genom att komplettera passagesystemet R-CARD 5000 och M5 med modulen MEGA får du passage, in-
brottslarm och brandvarning helt integrerat i ett och samma system. Systemet är mycket lättnavigerat med
grafisk överblick som bland annat visar larmstatus samt vilken sektion som har larmat. Till brandvarning in-
går styrning av dörrar, som att dörrar ska öppnas eller stängas vid brand. 
Systemet har en central administration, vilket är tids- och kostnadsbesparande samt underlättar både
handhavande och inlärning. Med några få knapptryckningar kompletterar administratören enkelt t.ex. en
användares behörighet att slå av och på ett larmområde, allt i samma programvara.

Vårt integrerade larmssystem MEGA är godkänt enligt SBSC 1014 Larmklass 3/4.

MAP-59
Hjärtat i systemet för styrning och god överblick. 
Med manöverpanelen MAP-59 och möjlighet till grafisk vis-
ning blir handhavandet okomplicerat både för användarna och
väktare. Översiktsbilderna gör det möjligt att tydligt se vilka
områden som är eller inte är tillkopplade. Via symboler ser du
utlösta larm och kan enkelt kvittera och återställa dessa direkt
från det grafiska gränssnittet. För god överblick finns möjlig-
het att zooma och panorera i bilden. MAP-59 kan levereras i
Prox eller Mifare utförande.

MINI-MAP
En lite enklare modell än MAP-59. 
För mindre system eller som lokala manöverpaneler i större an-
läggningar med MAP-59 som huvudmanöverpanel, finns även
en enklare textbaserad manöverpanel, MINI-MAP, som kan
fungerar som en vanlig läsare. Finns i utförande magnetkort,
Prox- och Mifareläsare.



7

Grafiskt indikeringsfönster

Styrning av dörrar
• Öppna och stänga en dörr.
• Blockera en dörr.
• Ställa upp en dörr.
• Ändra säkerhetsnivå i dörren.

Sektionsstyrning
• Koppla in sektioner.
• Koppla bort sektioner permanent.
• Koppla bort sektioner till nästa tillkoppling.
• Återställa sektioner efter larm.

Kamera
• Om systemet har integrerats med en kamera

kan dessa presenteras samt visa bilder.

Larmområdesstyrning
• Koppla till och från.
• Återställa sektioner.
• Kvittering av sektionslarm.
• Återställa utgångar efter larm.
• Tysta alla sirener. Separat styrning av inomhus

respektive utomhus sirener.
• Tysta brandvarningssiren.
• Aktivera entresignal, Ding Dong vid dörr till

eller frånkopplad.
• Visuell visning av område.

Övrigt
• Anpassningsbara symboler, färg, utseende,

vinkel.
• Zoom på ritning.

Med vårt grafiska indikerings-
fönster INDI GRAF, som ingår i
programvaran R-CARD M5, får
du en övergripande helhetsbild
över systemet. 

En grafisk bild visar händelser av dörrsta-
tus och larm i ett område. Med olika sym-
boler tydliggörs statusen av t.ex öppna
eller stängda dörrar, uppställda dörrar,
uppbruten dörr, utlösta larm och brand-
varning. Det är enkelt att stega mellan de
olika larmhändelserna samt att kvittera
larmet. Ljudindikering vid larm och hän-
delser. Olika behörigheter styr använda-
rens rätt att se eller styra systemet.

Övergripande helhetsbild med R-CARD M5 INDI GRAF
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Testad och godkänd
R-TOUCH 50 är en SBSC Intygad produkt.

Enklare och säkrare larmstyrning med
grafiska larmpanelen R-TOUCH 50
På många arbetsplatser kan hanteringen av larmet upplevas som ett problem. Den
anställde vill helst slippa gå sist för dagen och aktivera larmet eller komma först på
morgonen för att slå av larmet, av rädsla för att något ska gå fel.
Med den grafiska larmpanelen R-TOUCH 50 blir hanteringen enkel. Den ger unika
möjligheter att övervaka och styra larmanläggningen, vilket innebär ökad säkerhet.

R-TOUCH 50 är en unik produkt som ger
trygghet för personalen samtidigt som
den öppnar många möjligheter till ökad
säkerhet. Den grafiska larm panelen är av-
sedd för mindre som större företag och
förvaltningar som vill ha en enkel och
trygg övervakning och styrning av larm-
anläggningen.

Enklare för personalen
Personalen kan på R-TOUCH 50 se att allt är klart
för att aktivera eller slå ifrån larmet. Information och
åtgärdstext finns i klartext direkt på bildskärmen. 

Snabbare för väktaren
Om larmet gått kan väktaren direkt se vilken detek-
tor som utlöst och snabbt vidta lämplig åtgärd.
Snabbare åtgärd = minskad skada.

Bättre för installatören
R-TOUCH 50 har inbyggda funktioner som un-
derlättar för installatören vid besiktning/revision,
bland annat gångtester med visning av otestade
sektioner.

Pekskärmen gör systemet lättarbetat och med handen kan du enkelt zooma och
panorera samt förflytta dig i menyerna.
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Bra överblick över
alla funktioner.

Enkelt för personalen att till-/frånkoppla larmet.

Total överblick och enkel styrning
Med larmpanelen R-TOUCH 50 får du total över-
blick och kontroll över larm anläggningen. På rit-
ningen över fastigheten och dess våningsplan kan
du se olika larmpunkter och larmets status, bort-
kopplade eller aktiverade larmzoner etc. Den stora
pekskärmen gör systemet lättarbetat och med
handen kan du enkelt zooma och panorera samt
förflytta dig i menyerna.
På skärmen kan du styra till- och frånslag av larm.
Vid problem får du information om vilka åtgärder
som ska göras, vilket förenklar för personalen och
väktare. Såväl väktare som admini   stratören av an-
läggningen kan även, beroende på behörighet, ha
möjlighet att från skärmen manövrera andra funk-
tioner inom larmanläggningen.

Flexibelt system
R-TOUCH 50 monteras inomhus, en för hela fastig-
heten eller en vid varje larmområde. Det är enkelt
att konfigurera systemet från R-CARD M5. Börja
med att importera/läsa in ritningar över fastigheten
(vissa ritningar kan vara publika medan andra bara
kan ses av speciellt behöriga). Placera därefter ut
larmsektioner och symboler samt lägg in behörig-
hets grupper, upp till åtta olika, t.ex. personal, stä-
dare, väktare, systemansvarig. R-TOUCH 50 har
språk stöd för svenska, engelska, finska, danska
och norska.

Uppgradera befintliga anläggningar
Från R-TOUCH 50 kan du även övervaka och
styra såväl inbrott slarm som drifts larm och brand-
varning. Larmpanelen ansluts via IP direkt till
undercentralen UC-50 och ingår som en enhet i
R-CARD M5 MEGA. Det går också att upp gradera
befintliga MEGA-anläggningar med R-TOUCH 50. 

Utrymmningstablå
Att ha en stor bildskärm på väggen i entrén till före-
taget öppnar också många andra möjligheter som
t.ex. att visa utrymningsvägar och att ge besökare
och anställda information.

Vid larm ser väktaren snabbt var i byggnaden larmet har utlösts
och kan direkt på bildskärmen få information om åtgärder.
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Fördelen med att integrera ett kamerasystem är många. Den viktigaste anled-
ningen är att kunna koppla en händelse i passer- eller larmsystemet till att göra en
inspelning av händelsen i kamerasystemet. När du sedan vill titta på en specifik
händelse går du in i passersystemets händelselogg och tar fram videosekvensen.
Denna sekvens sparar hela händelsen med en viss tid innan och en viss tid efter.

Integration av kamerasystem

Enkelt handhavande med ett gränssnitt. Allt sköts
via vår programvara R-CARD M5. I dagsläget finns
en integrering mot Milestone, Mirasys och Bosch

kamerasystem. Flera system kommer att efter be-
hov finnas implementerade i systemet.
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Besökssystem

Administration
• Administrera besökare via en egen meny i M5

programmet.
• Realtidsstatus över besökare om de är in eller

utcheckade.
• Rapporter.
• Passagekort/kodbricka kan ställas ut. Ett per

besökare.
• Dynamisk mappstruktur för sortering av besö-

kare.
• Start och slutdatum för besöket.
• Manuell registrering av besökare, alternativt via

Excelimport för större grupper.
• Utskrift av namnbrickor och parkeringstillstånd.

In-/utcheckning
• Automatisk in utcheckning via kortläsare.
• Manuell in-/utcheckning via R-CARD M5 

BESÖK.
• Server kontroll dygnsvis om ej utcheckade

kort/kodbrickor eller ej återlämnade kort/
kodbrickor.

Med besökssystemet R-CARD M5 BESÖK får du kontroll på dina besökare. Här
registreras besökaren som direkt får ett kort eller en kodbricka för passage av dör-
rar efter behörighet. Besöksbrickor kan också skrivas ut på papper. Valmöjlighe-
terna är stora, se nedan. Olika behörigheter styr användarens rätt ett se eller styra
systemet. Du kan hantera flera besökslokationer/receptioner. 
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Med en porttelefon från RCO
kan du hålla porten låst för
obehöriga och samtidigt er-
bjuda en enkel lösning för att
släppa in besökare. 
Uppkoppling görs mot analogt telefoni-
uttag via koppar eller ATA box. En lös-
ning som gör att du kan minimera in-
stallationskostnaden genom omfat-
tande kabeldragning i fastigheten. En-
hetens inbyggda beröringsfria läsare
gör även att du inte behöver komplet-
tera porten med ytterliggare passage-
läsare för behöriga användare.
Porttelefonen PA-59 är helt integrerad i
R-CARD 5000 systemet och kan fritt
kombineras med andra läsare, bok-
ningspaneler eller larmtablåer. Pro-
grammering och administration görs
enkelt och centralt från R-CARD M5
programmets klient. Porttelefonen kan
även monteras infälld i fasaden.
Modellerna finns med olika lästekniker,
PROX eller MIFARE med serienum-
mer/sektorläsning. Ansluts till under-
central UC-50 och TEL-50. 

En enkel lösning
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Båda modellerna går
att få infällda

Utan display Med display och
boenderegister

Modeller
PA-59 Har inte display. Finns i infällt eller utanpå-
liggande utförande. Det är bara att trycka ring och
anropsnummer enligt lista bredvid dörren, alterna-
tivt trycka ring och telefonnummer. Mycket enkelt.

PA-59D Har inbyggd display med boenderegister
för smidigt och enkelt handhavande. Det är bara
att bläddra med piltangenterna till rätt person/
lägenhet/företag och trycka ring, så ringer den upp
automatiskt. Genom att trycka på fyrkant kan
besökaren skifta mellan stora och små bokstäver. 
I övrigt så fungerar PA-59D som en vanlig passa-
geläsare med endast kod eller kort/kodbricka +
kod eller bara kort/kodbricka. Handhavandet kan
även konfigureras så att besökare på kvällar och
nätter måste trycka hela telefonnumret. Finns i
infällt eller utanpåliggande utförande.

InfällnadslådaPA-59DPA-59

Porttelefon PA-59
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Intelligenta hus, nu är det en realitet. Passerkontroll, larm samt “styr och regler” är
nu integrerade med varandra för större energibesparingar och bättre miljöer. Du får
total kontroll både på passersystem, belysning, ventilation samt värme.

Miljöhänsyn och besparingar

En larmdetektor kan på natten 
fungera som larmgivare och un-
der dagen övervaka rörelse i
rummet. Om någon inte har rört
sig i rummet under en viss in-
ställbar tid så kan ljuset släckas
ner samt ventilation och värme
sänkas.

Nu kan vi integrera systemen så att du uppnår
stora energibesparingar, vilket innebär kostnads-
besparingar och att du hjälper till att bevara en
god miljö. Genom en användning av detektorer
och larmgivare både för styr och regler, larm och
passersystem får du ett system som är överskåd-
ligt och lätt att använda samt styra.

Exempel på OPC baserade Scada system som
kan anslutas är Citect, Siemens MM8000, TAC
Vista, Larmia Control, Kentima WideQuick m. fl.
När du passerar entre dörren på morgonen så kan
ljuset tändas, samt att ventilationen och värmen
startas upp i ditt rum. 

En fönsterkontakt fungerar som
larmgivare på natten och över-
vakar öppna och stängda föns-
ter samt dörrar under dagen.
Om ett fönster är öppet kan det
styras så att värmen stängs av i
just det rummet.

Med en grafisk styr-
och övervakningsenhet
får du enkelt handha-
vande och visning av
dynamiska flödesbil-
der, loggkurvor, hän-
delselistor mm. 

RCO Security AB och Larmia Control AB, som har fun-
nits i branschen i 40 år, har ett långsiktigt samarbete
med integrerade lösningar för kostnadsbesparingar ge-
nom rationell hantering, enkel installation och framför
allt energibesparingar.
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Säkerhetsanalys  
Vår säkerhetsexpert går igenom ert företag, fastig-
het och kontrollerar låsning, nyckelhantering och
övriga säkerhetsdetaljer. Efter genomgången bely-
ses de eventuella brister som finns samt presente-
rar ett åtgärdsförslag för att avhjälpa dessa 

Utbildning
Vi utbildar våra återförsäljare fortlöpande för att de
skall kunna hjälpa er med den senaste tekniken och
lösningarna. Vi tillhandahåller även utbildningar i
handhavande av produkter och programvaror för
er som har investerat i våra produkter.

Driftsättning
Mycket av dagens system är  anslutet via nätverk.
Web applikationer blir vanligare, vilket innebär att
brandväggar skall installeras och att säkerheten i
övrigt måste hållas på en hög nivå. 
Vi har spetskompetens inom dessa områden. 
Kontakta oss i förebyggande syfte för att vi skall
kunna titta över er IT miljö och komma med förslag
inför investering av våra integrerade lösningar.

Supportavtal
Innebär fri telefonsupport på programvaror samt fri
uppgradering av programvaror.

AMA texter
Föreskrivande AMA texter kan hämtas på vår
hemsida. Till samtliga RCOs produkter finns AMA
texter, vilka används i första hand av säkerhets-
och elkonsulter. Kan även beställas i häftad form.
Kontakta vår säljavdelning.

Exempelsamling
Ett ovärderligt hjälpmedel vid projektering eller fö-
reskrivning av en R-CARD anläggning. 
Finns i bokform eller kan hämtas på vår hemsida.
För inloggning kontakta vår säljavdelning. 

Tjänster och mervärden
Med våra tjänster kan du säkerställa att du har rätt säkerhetssystem, installerad IT
miljö och utbildad personal anpassat till ert företags behov inom passagesystem
med integrerat larm, besökssystem, kamera, porttelefoni och bokning.
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Ökad kontroll och flexibla funktioner
Från litet till stort
Programvaran R-CARD M5 är ett flexibelt adminstrativt verktyg som är skalbart och
kan därmed byggas ut och anpassas både avseende storlek och funktion. Exempel-
vis kan du komplettera din passageanläggning med integrerat larm, besökssystem,
kameraintegration, porttelefoni och bokning. 
Vår idé är att företag kan växa med systemet vartefter behoven uppstår.

Enkelt handhavande
En viktig målsättning för RCO är att produkterna
alltid skall vara enkla att använda oavsett om det
handlar om en läsare, larmanläggning eller program-
varan. M5 programmet är lättnavigerat och logiskt
uppbyggt med möjlighet till anpassning baserat på
Era förutsättningar, detta gäller bl.a informationsfält
avseende användar information. Fri namngivning av
dörrar, entréer, portar, behörigheter, larmsektioner
och larmområden, allt för att du skall kunna an-
passa systemet utifrån dina behov. Vidare finns in-
byggd redundans (autonomt) för funktion även vid
datorhaveri, ledningsbrott etc. Systemet stödjer fler
typer av lästekniker såsom Prox, Magnet och Mi-
fare med serienummer/sektorläsning. Systemet är
byggt som en så kallad klient server lösning vilket
innebär att servern placeras på lämplig plats. Till
den ansluts en eller flera administrationsdatorer
över nätverket.

Modern teknik
Systemet bygger på modern teknik och vidareut-
vecklas ständigt vilket ger dig som kund en trygg
och långsiktig investering. Systemet är uppbyggt
kring en och samma undercentral oavsett vilken
funktion som önskas vilket gör systemet kostnads-
effektivt och enkelt att projektera.

Mångfald av funktioner
M5 med R-CARD 5000 har idag funktioner för
avancerad larmstyrning, antipassback, sluss, 
dynamiska kort, användare med flera tagar, domäner,
flexibel hantering av behörig heter mm. Dessutom
finns stöd för import av externa databaser, en
kraftfull rapportgenerator med för- och användar-
definierade utskrifter.

Säkerhet i R-CARD-Systemet
All kommunikation mellan undercentraler, läsare,
manöverpaneler och server sker alltid krypterat
oavsett om utrustningen använder kabel eller IP.

All utrustning har inbyggt sabotage larm som di-
rekt reagerar vid eventuellt sabotage. 

Dynamiska kort 
Funktion för anläggningsdelar
Dynamiska kort innebär att minnet i undercentra-
len kan nyttjas mer effektivt för att åstadkomma
större antal kort som kan hanteras dynamiskt utef-
ter behov. När ett kort används i en anläggningsdel
där kortet ej tidigare använts kontrolleras via servern
att kortet har behörighet för att därefter ligga lagrat
lokalt. När funktionen dynamiska kort används fun-
gerar inte systemet autonomt om kortet ej an-
vänds tidigare i anläggningsdelen (domänen).

Sluss
En slussfunktion definieras som en ingångsdörr
och en eller flera utgångsdörrar som måste passe-
ras för att passera slussen. Ett regelverk kan konfi-
gureras kring hur en slussfunktionen skall fungera,
såsom att samma kort måste användas i båda
slussdörrarna för att öppna. Styrningen av dör-
rarna programmeras i M5. 

Dörrautomatik
I M5 kan dörrautomatikens funktion styras och
programmeras, vilket innebär att dörröppningstider
m.m. justeras i M5. Möjlighet finns till förlängd dör-
röppningstid för t.ex. funktionshindrade vilket kan
sättas inviduellt.

Driftövervakning
M5 systemet har en inbyggd driftövervaknings-
funktion som vid fel eller händelse kan generera
ett e-post meddelande. Vilka händelser som skall
generera larm samt vem som skall vara mottagare
av larmet via e-post specificeras inviduellt. Kravet
är användning av SMTP mot en befintlig e-post
server. Denna funktion kan även generera en XML
export till fil.
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Domäner
Används för att avgränsa systemet i olika logiska
anläggningsdelar samt för att erbjuda egen årska-
lender. M5 kan i ett system hantera upp till 255
domäner. Egna domäner används till större an-
läggningar t. ex. till respektive kontor eller skolor.

Grafiskt indikeringsfönster
I M5 erbjuds ett grafiskt gränssnitt för enkel över-
blick och möjlighet att styra dörrar och om så öns-
kas larmkomponenter. Att öppna en dörr sker därför
på enkelt sätt centralt via det grafiska gränssnittet.

Kameraintegration
Ett larmsystem kan integreras med Milestone,
Bosch och Mirasys kamerasystem. Integrationen
kan bestå i att koppla en specifik kamera mot en
larmsektion och vid utlöst larm starta inspelning
samt i efterhand spela upp den i M5. En kamera
kan även kopplas mot en händelse i systemet som
sedan genererar en inspelning alternativt visas
upp i ett fönster med realtidsuppspelning i M5. 

M5 DBI Databasimport (tillbehör)
DBI är ett gränssnitt för att kunna koppla ihop M5
mot externa databaser eller filer för import av använ-
dar information. Realtidsimport är en funktion som
ligger med i DBI som kopplas mot en fil som i realtid
kan lägga till eller ta bort användar information.

M5 OPC Server (tillbehör)
En OPC Server ger möjlighet till att via OPC koppla
ihop M5 med fastighetsstyrningssystem, ett så
kallat SCADA system. Denna koppling erbjuder
möjlighet att styra fastigheten med information från
M5 vilket i sin tur skapar möjligheter att spara
energi.

M5 Webbklient (tillbehör)
Med webbklient kan systemet administrera lägen-
heter/användare via ett webbaserat gränssnitt.
Fördelen är att ingen programvara behöver 
installeras på klienten.

ID-kort framställning (tillbehör)
Ansluter kortskrivare för tryck av egna ID-kort via
ex ternt system för fotografering och design av
kortlayout.

M5 Webbnärvaro (tillbehör)
Med M5 webbnärvaro erhålls en presentations
funktion som i realtid presenterar vilka personer som

befinner sig i definierade närvaroområden. För varje
inloggad webbnärvaro presentation krävs en M5
Webbklientlicens. 

M5 NAP Närvaro/Antipassback
(tillbehör)
Tilläggs funktionen M5 NAP används vid behov av
avancerad passage styrning. Funktionen är EJ be-
roende av M5 servern och fungerar därmed auto-
nomt i anläggningen. M5 NAP konfigureras per an-
knytning i systemet och kan definieras upp i olika
närvaroområden kopplat till olika funktioner exem-
pelvis räknare på antal passager som i sin tur kan
generera larm och spärra passage möjlighet. Ett
annat exempel är att passage måste ske först i en-
trén innan vidare passager kan ske. Fler funktions-
möjligheter finns. M5 NAP köps som en licens som
registreras i servern och kan sedan användas i hela
M5 systemets anläggningar. Funktionen interage-
rar även med M5 MEGA integrerat larmsystem. 

M5 Besökshantering (tillbehör) 
Tilläggs funktionen M5 Besök används för att han-
tera besökare (tillfälliga kort) i passageanläggningen
alternativt som ett besökssystem utan integration
med passage systemets läsare. Besökshanteringen
håller kontroll på in/utcheckade besökare antingen
manuellt eller med hjälp av läsare i passagesyste-
met. M5 Besök köps som en tilläggs licens till M5.
Den registreras i servern och används sedan i hela
M5 systemets anläggningar. Antalet besöksplatser
(receptioner) är inte begränsat, dock krävs en M5
klient licens per inloggad besöksadministratör.

M5 MEGA Integrerat larmsystem 
M5 kan förses med modulen MEGA vilket innebär
att systemet kompletteras med inbrottslarm och
brandvarning. För befintlig anläggning krävs kom-
plettering med MEGA licens, DIO, larmuppringare
samt de larmpunkter som önskas. Larmet är certi-
fierat enligt SSF 1014 larmklass 3,4. För att under-
lätta handhavandet kan Map-59 och R-TOUCH 50
användas som manöverpanel med inbyggd dis-
play som grafiskt visar status såsom vilka sektio-
ner som utlöst larmets läge m.m på en ritning.



Tekniska kapaciteter 

Praktiska värden
M5 Kapaciteter antalet kort / kodbrickor
En M5 server kan i princip handha ett obegränsat
antal användare och kort i databasen

Prox
Konfigurations exempel innehållande passage och
integrerat larm med 20 larmområden och 500 be-
hörigheter per anläggningsdel (Domän) autonomt.
Antalet anläggningsdelar (Domäner) kan i ett M5
system vara 255 st.
68 000 Prox-kort/kodbrickor per domän lokalt 
lagrat i UC.
Ovan bygger på minnesutbyggda undercentraler.
Med dynamisk korthantering kan fler kort/kod -
brickor hanteras men är då beroende av kommuni-
kation med M5 servern.

Mifare (16byte id)
Konfigurationsexempel innehållande passage och
integrerat larm med 20 larmområden och 500 be-
hörigheter per anläggningsdel (Domän) autonomt.
Antalet anläggningsdelar (Domäner) kan i ett M5
system vara 255 st.
43 000 Mifarekort / kodbricka med sektorläsning
(16byte id) per domän lokalt lagrat i UC. 
Ovan bygger på minnesutbyggda undercentraler.
Med dynamisk korthantering kan fler kort/kod -
brickor hanteras men är då beroende av kommuni-
kation med M5 servern.

Teoretiska värden
M5 kapaciteter passage
• 255 Domäner (anläggningsdelar, skolor).
• 80 000* kodbrickor (prox-kort)/Domän.
• 65 000* dörrmiljöer.
• 65 000* Anknytningar varv 256 (online).
• 80 Undercentraler per anknytning.

• 255 dörrmiljöer per anknytning.
• 255 Anpassningsbara operatörsgrupper.
• Antalet inloggade operatörer är 

licensberoende.
• 12 465* behörighetsgrupper per domän.
• 15 kodbrickor per användare.
• 45 behörighetsgrupper per kort/kodbricka och 

domän.
• 32 000* lokalt lagrade händelser per 

undercentral.
* Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa
påverkar varandra samt att dessa bygger på minnesut-
byggda undercentraler.

M5 MEGA integrerat larm kapaciteter
• 65 000* larmsystem per M5.

M5 MEGA per larmsystem
• 255 larmområden.
• 255* manöverpaneler (MAP).
• 4 080* sektioner (dubbelbalanserade ingångar

med DIO-5084).
• 255 användardefinierade ingångstyper varav 25

tal förinställda. 
• 3 315* utgångar (med IO-5008, DIO-5084 och

UC-50).
• 255 användardefinierade utgångstyper varav

25 tal förinställda.
• 128 användardefinierade larmkaraktärer varav

35 tal förinställda.
• 2 040 lokalt lagrade larmhändelser.
• 8 larmmottagare att överföra till med stöd för

SIA II, SIA III, ContactID och SMS.
• Möjlighet till karaktärsstyrda utgångar.
* Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa
kan påverka varandra.

Porttelefon
• 65 000* Porttelefoner.
• 255 Porttelefoner per anknytning.
• 8 Porttelefoner per undercentral.
• 80 000 Telefonnummer med valbart kortnr.
• PA-59D max antal användare i displayen 500 st

per porttelefon.
* Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa
påverkar varandra.



Tekniska krav
Nätverksstöd
För kommunikation mellan M5 Server och under-
centraler: Som standard används UDP port 1000
(konfigurerbart portnr).
• TCP/IP adressering:

- Fast IP Adress.
- DHCP i kombination med DYNDNS.
- MAC Adressering UC:n kommunicerar in 

sin adress till M5 servern.
- Systembus över IP.

För att koppla ihop flera anläggningdelar 
över IP (samma anknytning).

M5 OPC (tillbehör)
• Stöd för Alarm & Events V1.02 och 

Data Access V2.05.

M5 Webadmin (tillbehör)
• För kort / kodbricka och lägenhet/användar ad-

ministration samt administration av bokningar.
• Stöd för Microsoft IIS Server.
• .NET 2.0.

M5 Webnärvaro (tillbehör)
• Microsoft IIS Server
• .NET 2.0
• M5 webbklient licens

M5 Server
Operativsystem:
• Microsoft Windows Vista.
• Microsoft Windows 7 Pro 32/64 bitars.
• Microsoft Windows 8 x Pro 32/64 bitars.
• Microsoft Windows 2003 Server 32/64.
• Microsoft Windows 2008 Server 32/64.
Hårdvara enligt operativsystems leverantörens
krav. Om integrationsprodukter används måste
hänsyn tas till denna leverantörs krav.

Databas
• Microsoft SQL Express (ingår).
• Microsoft SQL Server. 

M5 Klient
Operativsystem:
• Microsoft Windows Vista.
• Microsoft Windows 7.
• Microsoft Windows 8.
Hårdvara enligt operativsystems leverantörens
krav. Om integrationsprodukter används måste
hänsyn tas till denna leverantörs krav.

RCO’s webbaplikationer
• Microsoft IIS Server + .NET 2.0.
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Systemuppbyggnad
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Läsare för inomhusmontage

Beröringsfri läsning
Den största fördelen med beröringsfri läsning är givet-
vis att det är bekvämt och smidigt. Du håller bara fram
kodbrickan mot läsaren. 
En annan av fördelarna med berörings fri läsning är en
snabbare läsning samt mindre slitage på kodbrickorna,
vilket innebär lägre kostnader i jämförelse med t.ex.
magnetkort.

PROX-52/62
Liten kostnadseffektiv
Läsare för innerdörrar. Finns i utförande med eller utan
kod. Klarar förbikoppling samt larmstyrning.

PROX/MIF-53
Beröringsfri EL-LÅS-läsare som monteras 
direkt på dörren 
Ellåsfunktionen finns i enheten vilket gör läsaren
mycket kostnadseffektiv. Innerdörrar var tidigare för
dyrt att sätta läsare på även fast behoven varit mycket
stora. Nu finns PROX-53 som kan sättas på t.ex kon-
torsdörrar, förråd, datarum och arkiv. MIF-53 klarar
Mifare classic och är förberedd för serienummer- och
sektorläsnig.
Patent nr 524 285.
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Läsare för inne- och utemiljöer

PROX/MIF-66
Marknadens minsta beröringsfria läsare 
PROX/MIF-66 är en liten lättplacerad modell, 80x48 mm
och endast 12 mm djup. Kan sättas på dörrkarmen eller
direkt på dörren, Mycket lämplig på ställen där vandalise-
ring förekommer. Kraven ökar allt mer på vandalsäkerhet
när det gäller läsare som sitter utomhus. Den här model-
len klarar hårda slag, sparkar samt eld med öppen låga.
Är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material.
MIF-66 klarar Mifare classic och är förberedd för serie-
nummer, sektorläsnig samt Desfire.

PROX/MIF-65
Beröringsfri läsare som är lämplig för innemiljöer
och utomhusmontage 
Finns i kombination med eller utan kod. För att uppnå
hög säkerhet så bör kod i kombination med kodbricka
alltid användas. Läsaren klarar till- och frånslag av larm.
MIF-65 klarar Mifare classic och är förberedd för serie-
nummer- och sektorläsnig samt Desfire.

PROX godkänd enligt SBSC 1014 Larmklass 3/4

PROX/MIF-50/60
Läsare med utökade styrmöjligheter
Symboler i indikeringsfönstret finns för enklare handha-
vande. Läsaren kan även monteras infälld i vägg. Finns i
kombination med eller utan knappsats för kod. MIF-
50/60 klarar Mifare classic och är förberedd för serie-
nummer- och sektorläsnig.

Godkända enligt SBCS 1014 Larmklass 3/4
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