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Het Brondool elektronisch celdeurbeslag is dé

Voor iedere deur worden de toegangsrechten voor

oplossing voor het regelen van de toegang tot een cel.

de gedetineerden en het personeel vastgelegd in

Het systeem bestaat uit een celdeurbeslag voorzien

TiSM. Aan de hand van tijdschema’s kunnen de

van een geïntegreerde leeseenheid voor Mifare®

toegangsrechten afhankelijk worden gemaakt van

passen. Het koppelen van de kruk aan de dagschoot

tijd. TiSM beschikt over een uitgebreide rapportage

wordt bepaald door de toegangsrechten van de

module. U genereert snel en eenvoudig management

aangeboden pas. Vergrendeling en ontgrendeling van

informatie over bijvoorbeeld wie op welk moment een

de nachtschoot wordt gedaan met een mechanische

deur heeft ontgrendeld.

sleutel. Op het beslag wordt door middel van een
lichtsignaal duidelijk de stand van de nachtschoot

Binnen TiSM worden alle celdeuren op een

kenbaar gemaakt.

plattegrond van de penitentiaire inrichting afgebeeld.
De status van alle deuren, inclusief de stand van

Het elektronische celdeurbeslag communiceert

de nachtschoot, is op deze wijze eenvoudig en

draadloos via één of meer Access Points met de TiSM

overzichtelijk beschikbaar.

Beheer en Management Server.
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Voor het elektronische celdeurbeslag kunnen naast de
kaarten (pasjes) voor gedetineerden en personeel ook
zogenaamde calamiteiten kaarten worden gebruikt.
Met behulp van een dergelijke calamiteitenkaart
wordt er een continue koppeling tussen kruk en
dagschoot ingesteld. Deze functie kan vanuit TiSM
tevens centraal voor één of meerdere deuren worden
geactiveerd.
Met de integratiemodule voor CCTV kunnen
automatisch camerabeelden worden bijgeschakeld
op het moment dat iemand een deur probeert te
ontgrendelen.
Het open communicatieprotocol van de TiSM
integratiemodule laat koppelingen met vrijwel alle
systemen van derden toe. Hierdoor kan op een
eenvoudige wijze met reeds aanwezige systemen
worden samengewerkt.

A c c e ss p o i n t
Alle communicatie tussen TiSM en de Access Points
geschied op basis van het IP protocol via Ethernet.
Naast het elektronische celdeurbeslag is voor TiSM
high-end toegangscontrole hardware beschikbaar

Led voor leeseenheid

waarmee elke gewenste oplossing voor een PI, TBS
kliniek of cellencomplex gerealiseerd kan worden. Tot
de TiSM productlijn behoren tevens multimedia zuilen,

Led voor indicatie
nachtschooteenheid

cellendomotica, sleutelbosbeheersystemen
Leeseenheid

en intelligente lockersystemen.
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Specificaties elektronisch celdeurbeslag
Afmetingen:

zie tekening

Leveringsomvang

Materiaal:

RVS en PolyCarbonaat

Elektronisch beslag buitenzijde cel, compleet met kruk en

Voeding:

extern via 2 stuks LR14 batterijen

standaard krukstift van 127,5mm.

in Brondool compartiment of 3V DC

Levering exclusief batterijen, batterijhouder, kabeltjes, enz.

via een gestabiliseerde voeding.
Ingangen:
Uitgang:

schootstanddetectie en

Toebehoren

deurstanddetectie

• Brondool celdeurbeslag RVS voor binnenzijde cel.

aansturing voor een Brondool 4390-

• Kabelset voor voeding en slot.

02-RR celdeurslot

• Brondool compartiment met batterijhouder.

Communicatie:

draadloos via Access Point

• Access Point.

RFID:

Mifare® DesFire EV1 Celdeurbeslag

• Beheer- en management software.

RF link:

868 MHz, AES encrypted / rolling
code (128 bits)

LED’s:

- dualcolor LED voor optische
terugkoppeling toegangscontrole
- groene LED voor schootstand
weergave.

Bouten:

3x M6, Pin TORX® of inbus

Verwachte levensduur batterijen:
2 jaar

Specificaties Access Point
Afmetingen:

200mm x 270mm x 48mm

Materiaal:

ABS, kleur RAL9002

Voeding:

Power over Ethernet (802.3af 		

Communicatie:

- IP via Ethernet met bovenliggende
management systeem
- RF naar onderliggende celdeuren.

mid-span and end-span power,

Ethernet:

10/100BASE-T

class 3) of externe gestabiliseerde

RF link:

868 MHz AES encrypted / Rolling code
(128 bits)

12V DC voeding
Ingangen:

4 stuks (future use)

Bereik:

Max. 30m, afhankelijk van omgeving.

Uitgangen:

4 stuks relais (future use)

Capaciteit:

Max. 16 celdeuren per AP
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