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KEYDOM
OPLOSSINGEN VOOR TOEGANGSCONTROLE

Keydom is het toegangscontrolesysteem van FAAC 

dat klaar voor gebruik, intuïtief en gebruiksvriendelijk 

is. De applicatie is web-based en behoeft geen 

installatie van software: het gehele systeem kan 

eenvoudig geconfigureerd worden door middel van 

een browser op een willekeurig met het systeem 

verbonden apparaat. Met het uiterst schaalbare 

systeem kunnen verschillende architecturen tot stand 

worden gebracht die voldoen aan de persoonlijke 

behoeften.

De producten zijn volledig ontworpen en 

vervaardigd door FAAC, van de software tot 

de hardwarecomponenten, tot de fysieke 

toegangssystemen (draaihekken, slagbomen, 

automatische deuren, bollards). FAAC kan u 

gebruiksklare oplossingen aanbieden, van advies en 

ontwerp van het systeem tot de realisatie ervan.

WEB 
BASED

VIA WEBBROWSER TOEGANKELIJK 
VANAF ELK APPARAAT

USER 
FRIENDLY

VEREENVOUDIGDE
PROGRAMMERINGSINTERFACE

READY TO BE
INTEGRATED

KAN GEÏNTEGREERD WORDEN MET 
ANDERE SYSTEMEN EN TECHNOLOGIEËN

EMBEDDED

VOORAF GEÏNSTALLEERDE EN OP DE 
KAART VAN DE NETWORK CONTROLLER 

GEÏNTEGREERDE SOFTWARE

SOFTWARE
ENTERPRISE

SOFTWARE VOOR ARCHITECTUREN VAN 
FYSIEKE OF VIRTUELE X64-SERVERS



KEYDOM 
WEETKEYDOM

KAN HET

Beheer
500.000 gebruikers
4.096 doorgangen

Real-time controle
Controle activiteiten met mogelijkheid om per apparaat, zone en gebruiker te filteren
Controle van de tellers
Controle alarmen
Controle status apparaten voor inputs/outputs en logische toestanden
Controle acties van de operator en systeemactiviteit
Onmiddellijke weergave van de aanwezigheden met filter per zone
Visie en controle over de situatie van de apparaten in de structuur

Beheer archieven
Archief van de externe gebruikers en de bezoekers
Archief bedrijven
Archief kalender speciale dagen
Archief tijdsleuven
Archief van het toegangsbeleid
Verplichte routes
Archief profielen: weergave van de activiteiten van de toegangsbewijzen

Beheer van het systeem
Configureerbare systeemstructuur op basis van hiërarchieën
Configuratie van de zones en de apparaten door middel van een grafische weergave
Software update via browser

Acties
Onmiddellijke elektronische activeringen
E-mail verzenden
Pop-ups in de browser

Rapporten
Rapport gebeurtenissen
Rapport acties operator
Rapport alarmen
Rapport onmiddellijke situatie aanwezigheden
Rapport in CSV exporteren voor een eenvoudige import van gegevens op een externe service

.. EN VEEL MEER

WIE JE BENT

WAAR JE BENT

WANNEER JE
DE INGANG KUNT 
GEBRUIKEN 
WANNEER JE
DE UITGANG 
KUNT GEBRUIKEN

WIE BESLUIT

HOE LANG 
JE IN EEN ZONE 
VERBLIJFT

RAPPORTEN
VERSTREKKEN

HOEVEEL 
PERSONEN ER 
IN EEN ZONE ZIJN



VERVOER
EN LOGISTIEK
Beveiliging, efficiëntie en snelle 
herkenning van voertuigen

BEDRIJVEN
EN KANTOREN
Controle van de omtrek en gevoelige 
zones voor personen en voertuigen



TOERISME
Geïntegreerd beheer van de toegang en 
de aangeboden diensten aan klanten

GEZONDHEIDSZORG
Beheer van de gebruikers en gecentraliseerde 
beveiliging van gevoelige zones 24 uur per dag

OVERHEIDSINSTANTIES
Beveiliging en real-time controle voor 
werknemers en externe gebruikers



Voor vervoers- en logistieke bedrijven biedt 
FAAC een controlesysteem aan die de stromen 
regelt, zowel van voertuigen als voetgangers, 
van werknemers, regelmatige en occasionele 
gebruikers (vervoerders, koeriers enz.).
Om de toegangen van elk type gebruiker te 
beheren, kunnen verschillende technologieën 
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld lezers voor 
TAG, GROOT BEREIK of KENTEKENPLATEN. 

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
doorgangen van occasionele gebruikers, die 
reeds bij de toegang van de voertuigen een ticket 
kunnen ontvangen, die vervolgens bij de daarvoor 
bestemde stations gevalideerd kunnen worden, om 
toestemming voor de uitgang te krijgen (nuttig 
om bijvoorbeeld te controleren of alle activiteiten 
correct zijn voltooid).

Beveiliging, efficiëntie en snelle herkenning
van voertuigen

KEYDOM
VOOR VERVOER
EN DE LOGISTIEK



Controle van het verkeer van voetgangers en 
voertuigen in de zone

Gecombineerd beheer met 
oproepsystemen voor het laden

Mogelijkheid om de uitgang uit de zone alleen 
mogelijk te maken na validatie door intern personeel

Eenvoudige toegang door middel van 
lezing van kentekenplaten of streepjescodes

Beheer van regelmatige en occasionele gebruikers



KEYDOM
VOOR BEDRIJVEN
EN KANTOREN

Voor bedrijven en kantoren biedt FAAC een 
toegangscontrolesysteem dat geschikt is voor 
kleine en grote bedrijven, en dat op elk moment 
perfect schaalbaar is.
Het beheer van de toegangen voor voetgangers 
en voertuigen, van werknemers en bezoekers, met 
als doel het controleren van de toegangen 
tot de verschillende zones met verschillende 

beveiligingsniveaus, het identificeren van 
personeel en voertuigen en het beheer van 
hun aanwezigheid binnen iedere structuur zal 
eenvoudig zijn.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan het tellen 
van de aanwezigen, wat essentieel is in geval van 
een evacuatie van het gebouw in een noodgeval.

Controle van de omtrek en gevoelige zones voor 
personen en voertuigen.



Verdeling van de zones met verschillende 
toegangsniveaus

Controle en registratie bij ingang en uitgang 
van de werknemers en bezoekers

Kan gekoppeld worden aan supervisie- 
en/of beheersystemen van de aanwezigheid

Real-time controle van de aanwezige gebruikers 
binnen de zone



KEYDOM
VOOR HET TOERISME

Voor de toeristische sector biedt FAAC een 
systeem aan voor het beheer van de klant en 
zijn gezin in alle doorgangen van de structuur, 
of het nu voetgangers of voertuigen betreft, met 
de mogelijkheid om een periode van geldigheid 
en toegang tot de diensten in te stellen die 

gedifferentieerd kan worden op basis van individuele 
behoeften. Bovendien is het systeem zo ontworpen 
dat deze gemakkelijk geïntegreerd kan 
worden met software van een boekingssysteem, 
waardoor het werk van het personeel aanzienlijk 
vereenvoudigd kan worden. 

Geïntegreerd beheer van de toegang en de 
aangeboden diensten aan klanten.



Kan gekoppeld worden aan boekingssystemen

Toegang tot de zone en de diensten 
alleen voor geautoriseerde klanten

Gebruik van betaalde diensten 
alleen voor rechthebbende klanten

Toegangsgarantie alleen voor de betaalde periode

Toegang van het voertuig gegarandeerd alleen voor
het toegestane aantal voertuigen en in de juiste tijdsleuven



KEYDOM
VOOR DE
GEZONDHEIDSZORG

Voor de gezondheidszorg biedt FAAC een zeer 
flexibel en schaalbaar aan, dat in staat is om in 
real-time de toegangen van werknemers en 
patiënten te controleren en beheren.
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan gevoelige 
zones die voorbehouden zijn aan personeel, zoals 
liften, laboratoria, magazijnen en eerste hulp.

Via de software is het mogelijk om de stromen van 
personen en voertuigen op een eenvoudige en directe 
manier te beheren op basis van verschillende 
beveiligingsniveaus, waardoor een effectieve 
preventie tegen diefstal en bescherming van 
patiënten en medisch personeel mogelijk is.

Beheer van de gebruikers en gecentraliseerde 
beveiliging van de gevoelige zones 24 uur per dag.



Eenvoudige toewijzing/intrekking van toegang tot 
ruimtes met hoog personeelsverloop (bijv. poliklinieken)

Toegangscontrole voetgangers en voertuigen

Beheer van prioriteit van de liften voor het 
interne personeel

Kan gekoppeld worden aan supervisie- en/of 
beheersystemen van de aanwezigheid.

Beveiliging van gevoelige ruimtes zoals opslag 
van medicijnen, laboratoria, steriele kamers, enz.



KEYDOM
VOOR 
OVERHEIDSINSTANTIES

Voor overheidsinstanties biedt FAAC een 
toegangscontrolesysteem aan dat maximale 
beveiliging en flexibiliteit kan garanderen, 
van het beheer van bijvoorbeeld, toegang tot 
bibliotheken, gemeentehuizen, kazernes en 
laboratoria. Naast het constant controleren van het 

aantal aanwezigen, het controleren van de ingangen 
en uitgangen van alle gebruikers, is de scheiding 
van de voor het publiek toegankelijke zone 
en de zone die alleen toegankelijk is voor 
personeel gegarandeerd, waardoor verschillende 
beveiligingsniveaus kunnen worden geboden.

Beveiliging en real-time controle voor 
werknemers en externe gebruikers



Kan gekoppeld worden aan supervisie- 
en/of beheersystemen van de aanwezigheid

Gegarandeerde toegang tot de vergaderruimtes / 
zalen, alleen voor de geautoriseerde gebruikers

Eenvoudig uitbreidbaar en aanpasbaar

Toegang van voertuigen tot de parkeerplaats alleen 
gegarandeerd voor geautoriseerde gebruikers

Real-time supervisie van de aanwezigen in het 
gebouw/kantoor



LOKAAL GEÏNTEGREERD SYSTEEM
1 Network Controller
Max 32 doorgangen 
Max 200.000 gebruikers

GEÏNTEGREERD GEDISTRIBUEERD SYSTEEM
1 Network Controller
Max 32 doorgangen
Max 200.000 gebruikers

Browser 
van het apparaat
gebruiker

Netwerk
Controller

Wan of Lan

Poort
Controller 1

Lan

Poort 
Controller 32

L-in

L-in

L-out

L-out

ARCHITECTUUR
VAN HET SYSTEEM

Browser 
van het apparaat
gebruiker

Netwerk
Controller

Lan

Wan of Lan

Lan

VPN

Poort 
Controller 1

Poort 
Controller 16

Poort 
Controller 17

Poort 
Controller 32

L-in

L-out

L-in

L-out

L-in

L-out

L-in

L-out



ENTERPRISE
& ENTERPRISE-LITE SYSTEEM

Software Enterprise Lite: max 72 doorgangen
Software Enterprise: max 4096 doorgangen
Max 500.000 gebruikers

Met het uiterst schaalbare systeem kunnen verschillende 

architecturen tot stand worden gebracht die voldoen aan de 

persoonlijke behoeften; mochten deze behoeften na verloop van 

tijd veranderen, dan past het systeem zich dienovereenkomstig 

aan, en dus blijkt de aanvankelijke investering zeer rendabel.
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1 LOKAAL SYSTEEM
GEÏNTEGREERD

2 GEDISTRIBUEERD
SYSTEEM GEÏNTEGREERD

3 ENTERPRISE

Browser 
van het apparaat
gebruiker Wan of Lan

VPN

Software Keydom
Enterprise & Enterprise-Lite

Lan LanLan Lan

Poort
Controller 3073

Poort
Controller 1025

Poort 
Controller 4096

Poort 
Controller 2048

L-in

L-out

L-in

L-out

L-in

L-out
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L-out

Poort
Controller 2049

Poort 
Controller 3072

L-in

L-out

L-in

L-out

Poort
Controller 1

Poort 
Controller 1024
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L-out

L-in

L-out

KEYDOM
PAST ZICH AAN



Network Controller

•  Gebaseerd op SoM “System on Module”
•  1 Ethernetpoort 10/100 Mb
•  2 poorten RS 485
•  Aantal gebruikers = Max 200.000
•  Voeding - 11÷15 Vdc 
•  Plastic kast (accessoire)
•  Afmetingen kast: LxHxD 204x85x265
•  Afmetingen kaart: 132x110mm
•  Bedrijfstemperatuur: -20 ÷ +55°C 

Concentreert de gegevens, configureerbaar 
via browser.

HARDWARE
Volledig ontworpen en vervaardigd door FAAC met behulp van de nieuwste technologie.

De regelmodule “Network Controller” is gebaseerd op de krachtige en compacte SOM System-

On-Module, de Core van het volledige KEYDOM-toegangscontrolesysteem dat zich daar bevindt.

De besturing van de doorgang "Door Controller" is ontworpen om alle verbindingen van de doorgang 

(input/output) op een vereenvoudigde manier uit te voeren door de bekabeling te optimaliseren.

De Door Controller beheert lezers met meerdere communicatieprotocollen.

Door Controller

•  2 relais 250vac 10A (NA en NC)
•  3 input (Status poort, knop uitgang, 1 hulpinrichting)
•  Uitbreidbaar met optionele kaart (4 input en 4 output)
•  1 bi-directionele bus voor 2 lezers (ook technologie R/W).
•  2 Wiegand/magnetische strippoorten voor commerciële lezers
•  2 poorten RS232 voor commerciële lezers (bijv. Streepjescode)
•  1 Ethernetpoort 10/100 Mb of 1 poort RS485
•  Max 50.000 gebruikers (off-line)
•  Max 8.000 gebeurtenissen (off-line)
•  Batterij voor RTC, kaarten en gebeurtenissen
•  Voeding - 11÷15 Vdc
•  Plastic kast (accessoire)
•  Afmetingen kast: LxHxD 204x85x265
•  Afmetingen kaart: 132x110mm
•  Bedrijfstemperatuur: -20 ÷ +55°C 

Controller voor een bi-directionele doorgang, 
beheert 2 Lezers (Ingang / Uitgang)

VOORAF GEINSTALLEERDE
EMBEDDED SOFTWARE
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SOFTWARE

WEB BASED

Een apparaat, ook mobiel, 

en een webbrowser zijn 

alles wat u nodig heeft om 

het KEYDOM-systeem te 

openen en te beheren dankzij 

de volledig webgebaseerde 

softwarestructuur.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Voor het configureren van 

het systeem hoeft u geen 

expert te zijn, u hoeft alleen 

de duidelijke en volledige 

aanwijzingen van het systeem 

op te volgen

KLAAR OM GEÏNTEGREERD 
TE WORDEN

Het KEYDOM systeem is 

ontworpen om zich met andere 

systemen en technologieën te 

integreren om maximale 

veiligheid en prestaties te 

garanderen

EMBEDDED SOFTWARE

De software is al geïnstalleerd 

en opgenomen in de elektronica 

van de Network Controller, 

het is voldoende om deze in 

te schakelen en de gewenste 

functies te configureren.

SOFTWARE ENTERPRISE

Software voor architecturen 

van fysieke of virtuele servers 

X64. Dezelfde UI als de 

embedded versie om dezelfde 

UX te garanderen.



• Metalen toetsenbord 12 Toetsen met achtergrondverlichting
• Zoemer
• 1 tweekleurige led (rood & groen)
• 1 bi-directionele bus (voor verbinding met de Door Controller) 

125 KHz of 13,56 MHz (Mifare 14443 A, Ultralight, desfire, NFC)
• Metalen behuizing
• IP 54

PROX-LEZER MET 
TOETSENBORD
XKPR

PROX-LEZER 
• Zoemer
• 1 tweekleurige led (rood & groen)
• 1 bi-directionele bus (voor verbinding met de Door Controller)
• 125 KHz of 13,56 MHz (Mifare 14443 A, Ultralight, desfire, NFC)
• Metalen behuizing
• IP 54

XTRR

LEES TECHNOLOGIEËN



• Capacitief plastic toetsenbord 16 Toetsen met achtergrondverlichting
• Grafisch display 3”
• Zoemer
• 1 bi-directionele bus (voor verbinding met de Door Controller)
• 125 KHz of 13,56 MHz (Mifare 14443 A, Ultralight, desfire, NFC)
• Plastic behuizing
• IP 54

PROX-LEZER MET 
TOETSENBORD E 
DISPLAY
XKPRD

• Roestvrijstalen behuizing met mogelijkheid voor installatie buitenshuis
• Precieze beeldscanning met betere resultaten dan lineaire scanners
• Digitale beeldvormingstechnologie, zonder bewegende delen, die een betere 

productbetrouwbaarheid garandeert
• Uitstekende prestaties bij het lezen van 1D- en 2D-codes voor betere 

productiviteit tijdens data-acquisitie

SCAN-V
Lezer streepjescode

LEES TECHNOLOGIEËN



READERPLATE-704MP

READERPLATE-504MP

• Geïntegreerd systeem voor de herkenning van kentekenplaten voor het 
beheer van doorgangen voor voertuigen en controle van het verkeer

• Werkzaam met elk type omgevingsverlichting

LEZER
KENTEKENPLATEN
Readerplate

LEES TECHNOLOGIEËN



• UHF-lezers en -tags bieden voertuigherkenning tot 4 meter dankzij 
de nieuwste UHF RFID-technologie

• UHF-tags op basis van passieve technologie zonder batterij, 
eenvoudig te installeren met een zelfklevend etiket

• Ideaal voor de toegangscontrole van voertuigen

AT4 868

• Directionele leesbundel voor een perfecte omgrenzing 
van het identificatiegebied

• Aanbevolen voor de controle van een wagenpark

VOERTUIGLEZER 
GROOT BEREIK

VOERTUIGLEZER 
GROOT BEREIK

AT4

LEES TECHNOLOGIEËN



VOERTUIGKOLOM
MET 
TICKETBEHEER

• Beschikbaar in de uitvoering op één niveau voor personenvoertuigen en op 
twee niveaus voor personenvoertuigen en vrachtwagens

• Structuur van roestvrij staal 430, gelakt RAL 7021
• Monochroom grafisch display 5,1”
• Nabijheidslezer 125KHz of 13,56MHz (MIFARE)
• Temperatuurregeling met verwarmingselement en ventilatie geregeld 

door een thermostaat.
• Voorbereiding voor intercomfunctie met beltoets, luidspreker en microfoon
• Compleet met regeleenheid Door Controller en Detector 

Met twee kanalen voor magnetische detectielussen
• IP 44

VOERTUIGENBEHEER

Bijkomende beschikbare versie : Inrit/uitritstation voor voertuigen
met ticket- en kaartbeheer voor tijdelijke bezoekers 

Additional version available: Vehicle entry/exit station with ticket
and card management for short-term visitors



OPMERKINGEN



STOP, PASSEER,
RIJ DOOR.

BARRIÈRES
AFSTELLINGEN

BOLLARDS
VOOR VERKEER EN
STRENGE BEVEILIGING



ALLE OPLOSSINGEN 
VAN FAAC.

POORTEN
AFSTELLINGEN

DRAAIHEKKEN
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FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com

ASIA - PACIFIC

FAAC S.E. ASIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faacgroup.com.my

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Regents Park, Sidney, NSW
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com
   
FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA 

MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
Chennai – India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faacindia.com

IRELAND 

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae 

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 87 40
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA 

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
Johannesburg, South Africa
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRKETI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr 

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, Florida - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com 
  
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

ITALY
FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com
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DOCHTERONDERNEMINGEN

HOOFDKANTOOR


