
TEMA: Boligforeninger
Adgangskontrol, adgangskort/brikker og alarmsystemer
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Boligforeninger og ejendomsselskaber bruger allerede adgangskontrol i stor stil. 
Dørene skal kunne fjern åbnes af beboeren, vaskerummet skal låses og der skal være 
en smart styring af beboernes vaske, der skal sættes sensorer op for at undgå hærværk 
og så skal hele området gerne overvåges.

Hvis ikke der bruges adgangskontrol, kan det hurtigt blive uoverskueligt og beboerne 
skal nok sørge for at give lyd, hvis ikke det virker, så hvorfor ikke starte med det smarte 
med det samme?
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Lad mig komme ind
En ting der altid har været kendetegnende ved boligbyggeri, er dørtelefonen. Den 
velkendte dørtelefon er i dag koblet op på enten en stationær modtager, som man 
kender det (eksempelvis beboerens fastnettelefon), eller mobiltelefon.

På den måde kan man åbne døren for nogen, selvom man ikke er i nærheden af sin 
bolig. Det er naturligvis også muligt med en adgangskode og adgangsbrik fremfor nøgle. 
Samme adgangsbrik kan også sættes op til at låse op for kælderrum/loftrum.

Dørtelefonen kan tidsstyres, så hoveddøren eksempelvis kan være åben mellem kl. 
8-18, men aflåst alle andre timer.
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Vaskeri
For at komme i kælderen - og undgå at alle andre personer kan vandre ind - kan der 
monteres en læser til adgangsbrik ved indgangen. Så er det kun beboere med en 
adgangsbrik, der har adgang. Selve styringen af vaskeriet kan også styres via denne 
adgangsbrik.

Beboeren skal blot vise sin adgangsbrik for at komme ind i kælderen og vaskerummet, 
derefter vise sin brik for at booke vaskemaskine eller tørretumbler, og så kan vasketøjet 
sættes over. Det kan ikke være mere simpelt!



5

Sensorer
Det er muligt at tilkoble mange forskellige typer sensorer til systemet for at udvide 
sikkerheden i og omkring bygningen.

Der kan eksempelvis tilkobles en vandsensor, så alarmen går, hvis der skulle være 
problemer med en vaskemaskine i kælderen. Der kan tilkobles en røgdetektor, så 
alarmen går, hvis der skulle være røg/brand et sted i eller udenfor bygningen.

Der kan også opsættes en overfaldsalarm både i boligerne og ved udgangene, hvis 
bygningen f.eks. ligger et centralt sted. Der kan også tilkobles en PIR sensor (infrarød 
sensor), som aktiveres ved bevægelse - det er f.eks. meget rart, hvis man kommer hjem 
med favnen fuld af indkøb, at lyset tænder, når man træder ind i opgangen.

 ■ RABAT 
Det er muligt for beboerne at opnå særlig rabat på alarmer til boligen ved fælles 
køb - det kunne f.eks. være røgalarmer.
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Kom hærværk til livs
Mange boligforeninger og ejendomsselskaber er plaget af hærværk. Det er en dyr 
fornøjelse at skulle vedligeholde, rense og købe nyt hele tiden.

Brand i cykel- og affalds-skure og opgange, eller ødelagte opgange og kældre/loftsrum 
skaber et utrygt miljø, så beboerne måske endda overvejer at flytte, hvis det er særligt 
slemt. Gerningsmændene finder desværre altid de steder, hvor varmemesteren ikke 
kan være eller overvåge hele tiden, men det er heldigvis bevist at selv nogle af de værst 
belastede områder kan komme hærværken til livs med de rette tiltag.

Ved at sætte adgangskontrol og kameraovervågning op, kan beboerne være sikre på, at 
vandalerne ikke længere har fri adgang til de udsatte områder.
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Der er ingen bånd der binder mig
Der er mange ældre bygninger, som ikke kan bære at man skal til at sætte ledninger fra 
enhed til enhed. Det er muligt at vælge kabeltrukket eller netværksløsning.
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 ■ Alle scenarier kan indeholde ekstra funktioner og elementer. Specificér derfor 
tydeligt, hvilken opsætning, du ønsker tilbud på.


