evolo Manager 5.3
Løsning for heis
og postkasser
Adgangsrettigheter løst på
elegant måte
Planlegger du en ny bygning med
heis, eller ønsker du å begrense
adgangsrettighetene til visse
perioder eller etasjer i en eksisterende bygning? Med programvaren evolo Manager 5.3 er dette
enkelt. Du tildeler adgangsrettigheter for systemet ditt på PC-en,
og så kan du raskt og direkte
overføre dataene med programmeringsenheten til leseren i
heisen.
Intuitiv bruk
Leseren blinker grønt så snart det
er gitt adgangsrettighet.

Estetisk design
Med sin prisbelønnede design
passer leseren inn alle miljø. Velg
det alternativet som passer til
behovet ditt.
Fleksible bruksområder
Denne løsningen er egnet for både
små og større systemer med
opptil 49 etasjer, for eksempel:
• Kontor- og administrasjonsbygninger
• Skoler/universiteter
• Sykehus/sykehjem
• Offentlige bygninger
• Boligkomplekser/feriesteder
• Kjøpesenter

Fordeler
Mindre vedlikehold og
mindre arbeid
Du kan styre adgangsrettig
hetene til de enkelte etasjene
med bare én leser i heisen.
Skalerbar til bedriftens størrelse
Fra liten til stor: Denne løsningen kan integreres sømløst for
installasjoner på opptil 49 etasjer.
Intuitiv og brukervennlig
Du bruker leseren intuitivt og
direkte i heisen.
Programmering via NFC
Med programmeringsenheten
kan du foreta konfigurasjonen
via leseren mens du befinner
deg i heisen.
Omfattende produktportefølje
Vi kan tilby en lang rekke
kompatible produkter i ensartet design: lesere, elektroniske
dørløsninger, digitale og mekatroniske sylindere.

Egenskaper

Tekniske data
Remote reader 91 15

Enkel å programmere
Programmer rett på PC-en med evolo Manager 5.3 i whitelist-modus.
Overfør adgangsrettighetene som vanlig til programmeringsenheten som
videreformidler dataene til leseren via NFC-grensesnittet.
Enkel installasjon
For å implementere denne
heisstyringen må du ha en
remote reader 91 15 og minst én
utvidelsesmodul 90 30. Takket
være en kompakt design og
montering på DIN-skinne kan
remote readeren og utvidelsesmodulene installeres rett på
taket av heisstolen. Opptil seks
utvidelsesmoduler av typen
90 30 med åtte utganger hver er
tilgjengelige. Leseren som er
synlig for brukeren, er installert
rett i heisstolen. Det trengs bare
én leser per heis for å styre opptil
49 etasjer.

Mål
• 70 × 106 × 45 mm (B × H × D)
• Farge: svart
• DIN-skinne-montering

EM

91 08

Støttede RFID-standarder
• LEGIC (advant og prime)
• MIFARE (DESFire og Classic)

1460
91 15 90 30

90 00 90 01* 90 03 90 04*
*Tilgjengelig i svart eller hvitt

Kompatibilitet
Remote readeren 91 15 med 90 30-utvidelsesmodulene er tilgjengelig fra
evolo Manager 5.3 og senere.
Viktige funksjoner
• 15 tidsprofiler for f.eks. kontormodus
• Opptil 1000 brukermedier (whitelist)
• Det er mulig å definere ferieperioder/spesielle dager
• Lagring av de siste 2000 hendelsene (kan deaktiveres)
Applikasjonsvariant for postkassestyring
Denne løsningen kan brukes på andre områder også. Et praktisk eksempel
er postkassestyringen: Leseren kan styre opptil 49 postkasser og dermed
fjerne behovet for nøkler. Brukeren kan ganske enkelt vise kortet sitt til
leseren, og så vil den aktuelle postkassen åpne seg automatisk. Den
sentrale administreringen av brukerrettighetene forenkler håndteringen
ved behov for nye tildelinger eller tap av nøkler.
Merk: Produktets funksjonalitet avhenger av det valgte systemmiljøet.

Alternativer
• Bestillingsinformasjon for
heisstyring:
Remote reader 91 15 E305
Strøm-/spenningstilførsel
• 12–27 VAC, 50/60 Hz eller
10–34 VDC
• Strømforbruk
Ca. 3 W, maks. 4,5 W
• Uten strømtilførsel går
klokken i minst 24 timer
Utvidelsesmodul 90 30
Maksimalt seks 90 30 K5
utvidelsesmoduler med
8 utganger hver aktiverer
opptil 49 utganger.
Mål
• 70 × 99 × 45 mm (B × H × D)
• Farge: svart
• DIN-skinnefeste
Strøm-/spenningstilførsel
Krever ikke ekstra strømtilførsel,
forsynes direkte via remote
reader 91 15.
Grensesnitt
• Vekselkontakt: maks. 2 A
for 30 VAC/DC
Miljøforhold 91 15/90 30
• Temperatur: 0 °C til + 50 °C
• Luftfuktighet: 0 – 95 %,
ikke-kondenserende
• Kapslingsklasse: IP20
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