
En slimmad läsare
Kompaktläsare 91  04 smälter 
diskret in i alla dörrmiljöer. 
Läsaren är en del av den pris
belönta evoloserien, och den 
högblanka designen skapar en 
snygg installation. Läsaren 
indikerar både akustiskt och 
visuellt för användaren om 
tillträde har beviljats eller nekats. 
Läsaren finns med olika pro
grammeringsalternativ.

Enkel användning
Visa bara ditt RFIDmedia för 
läsaren och dörren öppnas.

Flexibel installation
Konceptet är smart: kompakt
läsare 91  04 kan integreras i alla 
dormakabasystem, vare sig dom 
är online, CardLink eller stand
alone.

För inomhus bruk kan läsaren 
enkelt monteras på dörrkarmen 
– tack vare quickwireteknik. 
Denna lösning förenklar monte
ring och underhåll. 

En väderskyddad version med 
integrerad kabel finns för utom
husmontering.

Olika användningsområden
Tack vare den kompakta desig
nen så kan läsaren monteras 
direkt på dörrkarmen. Det är 
enkelt – två skruvar och ett 
 borrhål – kabeln installeras 
 diskret i dörrkarmen.

Läsaren 91  04 kan användas för 
många ändamål. Det reglerar 
behörigheter på ett tillförlitligt 
och spårbart sätt – både inom
hus och utomhus.

Exempel på användnings
områden
• Portar
• Kontorsdörrar
• Dörrar med dörrautomatik
• Hissar
• Garagedörrar
• Entréer
• Dörrar med motorlås/ 

elslutbleck

 Kompaktläsare 91  04 Fördelar

Kompakt konstruktion
Passar på små ytor och kan 
monteras direkt på dörrkarmen.

Vattentät
Finns i IP66 version för installa
tion i dom tuffaste vädermiljöer.

Enkel installation
Monteras enkelt med såkallad 
quickwire teknik.

Flexibel
Fungerar med dormakaba 
online, standalone eller 
 CardLinksystem.

Praktisk och attraktiv
Modern och robust design.

Framtidssäker
Förberedd för användning  
med Mobile Access.



 Egenskaper

Kompaktläsare 91 04,  
standardversion

Kompaktläsare 91 04,  
visar kabelutgången på IP66-modellen
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Tekniska uppgifter
 
Tillgängliga RFID standarder
• LEGIC (advant & prime) 
• MIFARE (DESFire & Classic)
• Mobile Access, NFC & BLE
• OSSSO Version 201710 (LEGIC 

advant, MIFARE DESFire)

Mått/kapsling
• 35 × 122 × 16 mm (B × H × D)
• Front: Reptålig plast
• Färg: RAL 9005 svart, 

RAL 9016 vit
• Bakstycke: plast,  

mattförkromad
• Färg: RAL 9006 silvermetallic

Gränssnitt
• RS485: Anslutning till  

styrenhet
• 2 ingångar: max 5 VDC
• 1 reläutgång:  

max. 34 VDC/60 W,  
max. 27 VAC/60 VA

Strömförsörjning
• 12 – 27 VAC, 50/60 Hz eller  

10 – 34 VDC
• Strömförbrukning: 

typ. 1,2 W, max. 2,2 W
• Utan ström går klockan upp 

till 1 timme

Miljö
•  Temperatur:  

− 25 °C till + 70 °C
•  Kapsling: IP54 (standard) 

IP66variant med för 
monterad kabel, längd 3,5 m

•  Luftfuktighet: 0 – 95 %, 
kondensation ej tillåten

Normer/Direktiv
• EN 301 4891, EN 301 4893, 

EN 300 3301, EN 300 3302
• RED 2014/53/EU, 

2014/30/EU, 2014/35/EU
• Declaration number:  

EPDDOR20190062IBA1EN

dormakaba Sverige AB 

T: 031355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Översatt: V.03/2019
2019.11.12 sv Med reservation för eventuella fel och / eller ändringar

Användarvänlig
Läsaren visar användaren akustiskt och visuellt om användaren har 
beviljats eller nekats tillträde efter att användaren har visat sitt media 
för läsaren. Om inpassering skall ske med mobile access, används din 
mobiltelefon för identifiering, till vilken behörigheter tilldelas till använda
ren/mobiltelefonen, och identifiering sker med en app från dormakaba. 

Mångsidig
Kompaktläsare 91 04 kan installeras i de flesta dörrmiljöer, tack vare IP66 
skyddet så är dåliga väderförhållande inget hinder. Läsaren kan användas 
med online, CardLink eller standalonefunktioner. 

Flexibel integrering
Läsaren passar både för enskilda dörrar och som del av ett stort system. 
Flera typer av firmware med olika programmeringsalternativ finns 
tillgängliga beroende på storlek och krav på systemet. Läsaren kan via ett 
enkelt firmware byte integreras till olika dormakabakoncept. Du kan 
bygga ut befintliga eller installera nya passerlösningar på ett snabbt, 
enkelt och prisvärt sätt.

Flexibel produktportfölj
Kan kombineras med övriga produkter i dormakabas produktutbud.  

Obs: Kompaktläsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används 
tillsammans med. 

Our Sustainability Commitment
We are committed to foster a sustainable development along 
our entire value chain in line with our economic, environmental 
and social responsibilities toward current and future 
generations.

Sustainability at product level is an important, futureoriented 
approach in the field of construction. In order to give quantified 
disclosures of a product’s environmental impacts through its 
entire life cycle, dormakaba provides Environmental Product 
Declarations (EPD), based on holistic life cycle assessments.

The full EPD is available for download at www.dormakaba.com.


