
En elegant løsning til jeres 
adgangskontrol
Har I planer om en ny bygning 
med elevator, eller ønsker I at 
begrænse adgangsrettigheder 
inden for bestemte perioder eller 
til bestemte etager i en eksiste
rende bygning? Med softwaren 
evolo Manager 5.3 er det let. I 
tildeler adgangsrettigheder til 
jeres system via en PC og overfø
rer hurtigt og direkte data via 
programmeringsenheden til 
læseren i elevatoren.

Intuitiv betjening
Læseren er intuitiv at betjene: 
når adgangsmediet fremvises, 
vil symbolet på enheden blinke 
grønt, så snart adgangsrettig
heden er blevet godkendt, og 
vil indikere med rødt lys hvis der 
ikke gives adgang.

Æstetisk design
Læserens prisvindende design, 
med højglansoverflade, passer 
perfekt ind i alle bygninger. Det 
helt rette valg til netop jeres 
behov. 

Fleksible anvendelsesområder
Denne løsning er velegnet både 
til små og større systemer med 
op til 49 etager, såsom: 

• Kontor og administrations
bygninger

• Skoler/universiteter
• Hospitaler/plejehjem 
• Offentlige bygninger
• Beboelseskomplekser/ 

ferieresorter
• Indkøbscentre

evolo Manager 5.3 
Løsning til elevatorer 
og brevkasser

Fordele

Service og vedligeholdelse
Man kan kontrollere adgangs
rettigheder til individuelle etager 
med blot en enkelt læser inde 
i elevatoren. 

Skalerbart til jeres 
virksomheds størrelse 
Fra lille til stor: denne løsning 
kan problemfrit integreres 
i installationer med op til 
49  etager.
 
Intuitivt og praktisk
Man anvender læseren intuitivt 
og direkte inde i elevatoren.
 
Programmering via NFC
Med programmeringsenheden 
kan man let foretage konfigurati
oner via læseren inde i elevatoren.

Omfattende produktudvalg
Vi tilbyder et omfattende udvalg 
af kompatible produkter med 
ensartet design: læsere, elektro
niske dørløsninger, digitale og 
mekatroniske cylindre.



Tekniske data

Remote reader 91  15

Understøtter følgende 
RFID‑standarder
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)

Mål
• 70 × 106 × 45 mm (B × H × D)
• Farve: sort
• DINskinnemontering

Firmware‑version
• Ordreinformation til elevator

kontrol:  
Remote reader 91  15 E305

Strøm‑/spændingsforsyning
• 12–27 VAC, 50/60 Hz eller  

10–34 VDC
• Strømforbrug  

Ca. 3 W, maks. 4,5 W
• Uden strømforsyning kører 

uret i mindst 24 timer

Udvidelsesmodul 90  30

Maksimalt seks 90  30 K5 
udvidelsesmoduler med hver 
8 udgange giver mulighed for 
op til 49 udgange.

Mål
• 70 × 99 × 45 mm (B × H × D)
• Farve: sort
• DIN skinnemontering

Strøm‑/spændingsforsyning
Kræver ikke særskilt strømfor
syning, forsynes direkte via 
 remote reader 91  15.

Relæudgang
• Skiftekontakt: maks. 2 A.  

30 VAC/DC

Miljøforhold 91  15/90  30
• Temperatur: 0  °C til +50  °C
• Luftfugtighed: 0 – 95 %,  

ikkekondenserende
• Beskyttelsesklasse: IP20

Egenskaber 

Let at programmere
Programmeres direkte via PC med evolo Manager 5.3 i whitelisttilstand. 
Overfør adgangsrettigheder på normal vis til programmeringsenheden, 
der overfører data til læseren via NFCbrugerfladen. 

Enkel installation
For at implementere denne 
elevatorkontrol kræves en remote 
reader 91  15 og mindst ét 
udvidelses modul 90  30. Takket 
være det kompakte design og 
DINskinnemonteringen kan 
remote readeren og udvidelses
modulerne installeres direkte på 
elevator stolens tag. Der er 
mulighed for op til seks udvidelses
moduler 90  30 med hver otte 
udgange. Den læser, som er synlig 
for brugeren, er installeret direkte 
inde i elevatorstolen. Der er kun 
behov for en enkelt læser for hver 
elevator til at styre op til 
49  etager.

Kompatibilitet
Remote reader 91  15 med udvidelsesmodul 90  30 er tilgængelig fra 
evolo  Manager 5.3 og fremefter.

Vigtige egenskaber
• 15 tidsprofiler i TimeProfunktionen (f.eks. kontortilstand)
• Op til 1.000 brugermedier (whitelist)
• Ferieperioder/særlige dage kan defineres
• Logning af op til 2.000 hændelser (kan deaktiveres)

Variation til brevkassekontrol
Denne løsning kan også anvendes på andre områder. Et praktisk eksem
pel er brevkassekontrollen: Læseren kan kontrollere op til 49 brevkasser, 
hvilket eliminerer behovet for nøgler. Brugeren viser simpelthen bare sit 
kort til læseren, hvorefter deres brevkasse åbnes automatisk. Den 
centrale administration af brugerrettigheder gør styringen lettere 
i tilfælde af nye tilflyttere eller bortkomne nøgler.

Bemærk: Produktets funktionalitet afhænger af det valgte systemmiljø.
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