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Anvendelse 
Visitationskontrol anvendes til at udtage en 
regulerbar procentdel af de passerende per-
soner til nærmere kontrol. 
 
Visitationskontrol benyttes hovedsageligt til 
at sikre mod internt tyveri. Med visitations-
kontrol kan man fjerne mistanke fra trovær-
dige personer og rette fokus på personer med 
uhensigtsmæssig adfærd. 
 
Når en person ønsker at passere døren med 
visitationskontrol, indlæser vedkommende sin 
nøgle eller aktiverer et visitationstryk. Efter-
følgende bestemmer visitationskontrollen, om 
personen skal udtages til visitation eller kan 
passere uhindret. 
 
Personer med masternøgle udtages til visita-
tion på lige fod med andre personer, men kan 
tillige afstille en visitationsblokade. 
 
Beskrivelse 
EPROM med software til visitationskontrol 
anvendes i en LS10-låsecomputer og er base-
ret på standard adgangskontrol softwaren. 
Låsecomputeren med visitationskontrol in-
stalleres som almindelig adgangskontrol på 
døren, hvor passerende personer ønskes ud-
taget til visitation. 
 

Visitationskontrol anvendes sammen med 
standard UniLock pc-programmet, og kan 
derfor anvendes som en integreret del af et 
større UniLock adgangskontrolsystem. 
 
Når en person er udtaget til visitation, vil visi-
tationskontrollen gå i blokade og forhindre 
yderligere passage af døren. Visitationsbloka-
de af døren kan afstilles ved indlæsning af 
masternøgle, ved indlæsning af almindelig 
nøgle i afstillingslæser eller ved aktivering af 
afstillingstryk. 
 
Visitationskontrollen aktiverer én udgang, når 
en person kan passere, og en anden udgang 
når en person udtages til visitation. Udgange-
ne kan henholdsvis tilsluttes fx en grøn og en 
rød kontrollampe. 
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Fokuseret visitation 
Udover ”bare” at udtage en hvis procentdel af 
personalet til visitation, kan fokus forøges 
mod mistænkelige personer. 
 
Visitation styret af personlige rettighe-
der 
Hvis en person forlader området uden for 
vedkommendes tildelte ”arbejdstid”, udtages 
personen altid til visitation uanset valgt visi-
tationsprocent. Denne funktionalitet kan be-
nyttes til at udtage bestemte personer til visi-
tation ved at ændre personernes ”arbejdstid” 
i Unilock programmet. 
 
Visitation styret af vagt 
Når en vagt aktiverer trykket ”Tvungen visi-
tation” bliver efterfølgende person altid udta-
get til visitation. Vagten kan altså ubemærket 
udvælge personer med mistænkelig  adfærd 
til visitation. 
 
Visitation styret af varesikringssystem 
Er der monteret et varesikringssystem på 
personaleudgangen kan dette forbindes til 
indgangen ”Tvungen visitation”. Passerer en 
person varesikringssystemet med tyverisikre-
de varer på sig, går visitationskontrollen i 
blokade, med deraf følgende blokeret ud-
gangsdør. 
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