Ledande inom
nyckelfri låsning
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Öka tryggheten och
säkerheten med...
Ökade krav på trygghet och säkerhet gör att allt fler idag vill begränsa
tillträdet för obehöriga till företag, förvaltningar och bostadsfastigheter.
Det kan gälla allt ifrån vissa avdelningar eller lokaler till hela fastigheter.
Och det är lika aktuellt för kontoret eller butiken som för bostadsfastigheten, industrin eller sjukhuset. Överallt finns det människor och värden
som behöver skyddas. Att låsa dörrar och dela ut nycklar är dock ingen
bra lösning på problemet. Vanliga nycklar kan lätt komma på avvägar
och kopieras. En borttappad nyckel innebär att säkerheten förbytts i
osäkerhet med följden att man måste byta till nya låscylindrar och nycklar. Något som är både dyrt och omständigt.

...nyckelfri låsning från RCO
RCO är marknadsledande när det gäller produkter och system för elektronisk, nyckelfri låsning. Med våra lösningar kontrolleras vilka personer
som ges tillträde samtidigt som man slipper risken att nycklar kommer
på drift. Istället för nycklar används en kod, en personlig nyckelbricka eller både och. Den stora fördelen med en nyckelbricka är att den enkelt
kan spärras ut ur systemet om den skulle komma bort. Dessutom kostar
den mindre än en vanlig nyckel. Vårt produktprogram omfattar allt ifrån
kodlås och porttelefoner till passagesystem, bokningssystem och integrerade system, för styrning av både passage och inbrottslarm. RCO har de
säkraste lösningarna för såväl företag och förvaltningar som
bostadsfastigheter. Med våra produkter får både personal,
boende och besökare en trygg och trevlig miljö.
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Ett komplett program
På RCO är vi till 100% fokuserade på att ta fram marknadens bästa
lösningar när det gäller elektronisk, nyckelfri låsning.
Vårt produktprogram består av:
• Kodlås
• Elektromekaniska lås
• Kompakta kortläsare
• Porttelefoner
• Passagesystem

• Integrerat larmsystem
• Tvättbokning och informationstavlor
• Elektronisk styrning av fastighetsboxar
• Grafisk presentation

Välj säkerhetsnivå
Beroende på vilken säkerhetsnivå man vill ha i lokalerna kan man välja att
öppna dörren med hjälp av kod, nyckelbricka eller nyckelbricka + kod.
För att kunna släppa in besökare kombinerar man med porttelefon. En
nyckelbricka fungerar i en eller flera dörrar beroende på vad den ansvarige programmerat in. I en bostadsfastighet kan man t.ex. använda sin
nyckelbricka till att både öppna porten, styra inbrottslarmet, öppna sin
postbox och boka tid i tvättstugan. På företaget kan den anställde med
hjälp av sin personliga nyckelbricka öppna dörrar till de lokaler man är
behörig och har även möjlighet att styra inbrottslarmet. Om en nyckelbricka försvinner kan den, till skillnad mot en vanlig nyckel, enkelt spärras
ut ur systemet.

Behörigheter och registrering
Med hjälp av behörigheter i systemet bestämmer man vilka tider olika
nyckelbrickor skall fungera i olika dörrar och kan på så sätt få kontroll på
under vilka tider och dagar olika personer eller grupper av personer får
vistas i lokalerna. Via händelseminnet registreras alla passager vid de olika
kortläsarna och man kan få information om vem som passerat med tid
och datum. Även försök till ogiltig passage registreras.

Läsare som tål tuffa tag
Vi har ett stort program av kortläsare, med eller utan knappsats, för såväl
inom- som utomhusbruk. Våra läsare för utomhusbruk är mycket robus
ta och vandalsäkra.Vi har även Mifare-läsare, avsedda för intelligenta
nyckelbrickor där information om bäraren finns lagrat på nyckelbrickan.

Passagesystem och inbrottslarm integrerat
Passage- och inbrottslarmsystem i ett integrerat system för tillträdesskydd förenklar administration och därmed inlärning. Det gemensamma
nätet och nyttjandet av samma enheter för fler funktioner ger dess
utom lägre kostnader för såväl själva systemet som installationen. Vårt integrerade system R-CARD M5 MEGA är mycket
lättnavigerat, med grafisk överblick som bland annat visar
larmstatus samt vilken sektion som larmat. Vårt integrerade
larmsystem är godkänt enligt SSF 1014 Klass 2, 3.
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Bokningssystem i samarbete med Electrolux
Laundry Systems Sweden
Inom flerbostadsfastigheter med gemensam tvättstuga är ett elektroniskt
bokningssystem ofta en bra lösning. Då har hyresgästen endast tillträde
under den bokade tiden, vilket gör att det blir bättre ordning och att
tvättstugan kan hållas fräsch. Bokningssystem kan även användas för
bokning av möteslokaler etc. RCO och Electrolux Laundry Systems
Sweden har tillsammans utvecklat bokningssystemet ELSBoka™ och
informationstavlan ELS Vision™, som bägge fungerar som en del i RCO:s
passagesystem. Med hjälp av dessa bokar hyresgästen enkelt sin tvättid
på bokningstavlan/informationstavlan i trapphuset eller utanför tvättstugan alternativt via webb. Informationstavlan som placeras i trappuppgången, är en fullfjädrad kommunikationscentral för flerbostads
fastigheten. Med hjälp av den kan den fastighetsansvarige kommunicera
med alla i fastigheten och vice versa. Informationstavlan innehåller bland
annat trapphusregister, bokningssystem, allmän info, personlig information samt en del andra tjänster. Bokningssystemet kan även skapa debiteringsunderlag.

Möjlighet att växa
Alla ingående produkter i RCO:s system ansluts till samma typ av undercentral, vilket vi är ensamma om i branschen. Det innebär att systemet är
mycket flexibelt. Det går att börja med en kortläsare för en enstaka dörr
och sedan bygga ut systemet till att omfatta i princip hur många dörrar
som helst. Även om det gäller geografiskt spridda fastigheter kan man
styra allt centralt. Med våra system kan man bygga rena säkerhetsanlägg
ningar med passagesystem och larm men även ansluta porttelefoner,
tvättstugebokning, bokningstavlor och infotavlor. Framtida uppdateringar med nya funktioner görs enkelt genom att centralt, online uppgradera
anläggningen.

Öppet system
Vi fokuserar på att utveckla de bästa lösningarna när det gäller elektronisk,
nyckelfri låsning. Vårt system är dock öppet för integrering och vi samarbetar med de främsta leverantörerna när det gäller
övriga system inom säkerhet, fastighetsförvaltning,
administration, styr och regler samt energimätning.
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Vi har lösningar för alla behov
Det spelar ingen roll om man har behov av ett
kodlås vid en enda dörr eller behöver ett stort
integrerat system för styrning av passage och
inbrottslarm i flera fastigheter spridda över
landet. RCO har system för alla – från den lilla
butiken eller fastigheten upp till den stora industrin eller kommunen. Och det bästa av allt,
med RCO:s produkter kan man börja med en
lösning för en dörr och sedan bygga ut systemet i princip hur stort som helst. Med RCO
finns inga begränsningar.

Huge Fastigheter
Det kommunalägda HUGE Fastigheter AB, som
ingår i Huddinge kommun, har idag RCO:s i
särklass största anläggning. Den omfattar mer
än 2000 läsare och har både inbrottslarm och
passage integrerat i samma system.
– Vi tittade runt på ett flertal olika system
men fastnade till slut för RCO, och det av flera
anledningar. Systemet uppfyllde våra tekniska
krav, det var prisvärt och det var en fördel med
en produkt utvecklad i Sverige. Vi är mycket
nöjda med vårt samarbete med RCO, säger Stig
Östensson säkerhetschef på Huge Fastigheter.

Sigtunahem
Stora problem i de allmänna tvättstugorna i
några av Sigtunahems fastigheter fick dem att
satsa på RCO:s passagesystem och bokningssystemet ELS Boka.
– När det gällde säkerheten ville vi ha en
bra totallösning för fastigheterna och beslutade därför att ha passagesystem till allmänna
utrymmen samt bokningssystem till våra
tvättstugor. Anledningen till att vi valde just
RCO:s lösning var att vi hade bra erfarenhet av
deras tvättstugebokningssystem från en annan
fastighet. Här stals det tvätt, tvättstugan blev
vandaliserad, man dubbelbokade och vissa
tog till och med ibland alla tider och använde
tvättstugan för att tvätta professionellt. Efter
att vi installerat RCO:s system har vi fått bukt
med många av problemen och både vi och
våra hyresgäster är nöjda med lösningen, säger
Harry Savolainen, områdeschef på Sigtunahem.

Konstfack
Konst- och designhögskolan Konstfack har
uppgraderat säkerheten i lokalerna med RCO:s
integrerade system R-CARD M5 MEGA för
styrning av passage och inbrottslarm. Totalt
har man låtit installera 250 st läsare för passage
och 10 st för maskinstyrningar. Alla kortläsare
är av Mifare-typ, vilket gör att nyckelbrickorna
förutom att fungera i passagesystemet även
kan användas när studenter och personal skall
nyttja skolans skrivare för egna utskrifter.
– Då vi arbetar med säkerhetssystemet
dagligen är det mycket viktigt att det är lätt
jobbat. Det är många personer i lokalerna med
olika behörighet. Dessutom är det förändringar
hela tiden. Med R-CARD M5 MEGA har vi
fått en lösning som uppfyller alla våra krav,
säger Christian Schelin, fastighetstekniker på
Konstfack.

Mercedes-Benz
På Mercedes-Benz nya huvudkontor i Malmö
har man låtit installera RCO:s integrerade passagesystem R-CARD M5 MEGA. Systemet
omfattar passagesystem, inbrottslarm och
porttelefon vid entrén. På kontoret i Danmark
installerades dessutom passagesystem samt inbrottslarm, allt anslutet till samma system, som
administreras från Malmö.
– Vi hade krav på ett sektionerat system. Vi
ville bland annat ha passagesystem till vissa våningar och vissa avdelningar inom fastigheten.
Samtidigt ville vi att det system vi valde skulle
vara lättanvänt för våra medarbetare. Att man
dessutom kunde integrera inbrottslarmet var
givetvis ett stort plus också. Vi är nöjda
med funktionerna och det är lätt
att använda systemet,
säger Anders
Libäck, inköpare
på MercedesBenz Sverige AB.
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Utveckling och tillverkning i
Sverige ger hög kvalitet
Våra produkter och lösningar tas fram vid vår egen utvecklingsavdelning.
Här genomför vi allt ifrån mekanisk konstruktion till utveckling av programvaror och elektronik. För att tillgodose marknadens krav och behov
på bästa sätt arbetar vår utvecklingsavdelning nära marknaden och tar
hjälp av såväl återförsäljare som slutkunder med synpunkter och förslag.
Det skall vara enkelt att arbeta med RCO:s produkter och de produkter
som utvecklas skall vara användarvänliga. Dessutom läggs stor vikt vid
att ta fram lättförståeliga manualer, underlag för driftsättning och annan
dokumentation. Vid vår produktionsavdelning gör vi allt montage, förutom kretskortmontage, samt testning och provning. Genom att både
utveckla och producera själva kan vi hålla hög kvalitet, snabba leveranser
och en bra prisbild.

Satsning på utbildning och support innebär trygghet
Vi satsar mycket på utbildning, service och support. Utbildning av våra
återförsäljare sker fortlöpande och om det blir något problem ser vi till
att lösa det snabbt och effektivt. Vår serviceavdelning finns alltid till
hands för att hjälpa till och utbytesenheter skickas samma dag som fel
anmäls. På telefonsupporten ger vi support både till våra återförsäljare
och deras kunder.

RCO i korthet
• RCO är ett svenskt, privatägt säkerhetsföretag som utvecklar,
tillverkar och marknadsför produkter och lösningar inom elektronisk, nyckelfri låsning.
• Företaget startades 1976 av Wilhelm Börlin och Lars Mattsson,
som idag är VD.
• Huvudkontoret är beläget i Järfälla, Stockholm och vi har även
lokalkontor i Malmö, Göteborg och Norrköping.
• Försäljning, installation och service av våra produkter sker via
ett brett nät av återförsäljare (lås-, larm-, tele- och elinstalla
törer) över hela Sverige.
• Vi är i första hand fokuserade på den svenska marknaden men
produkterna säljs även i övriga Skandinavien.
• RCO är ett mycket ekonomiskt stabilt företag och vi har till
delats AAA-rating mer än 10 år i rad.
• Vi arbetar enligt ISO 9001 kvalitetsnorm och är miljödiplo
merade enligt agenda 21 av Järfälla kommun.

11

www.karlof.nu

RCO Security AB • Box 705 • 176 27 Järfälla
Tel: Växel 08 - 546 560 00 • Order 08 - 546 560 10 • Fax: 08 - 546 560 99 • E-post: info@rco.se

www.rco.se

