Leser 90 03
Liten og kompakt
Leser 90 03
En liten og diskret enhet som kan
monteres direkte på dørkarm
eller valgfritt beslag, selv på
metallpartier.
Funksjoner
Sammen med sentralen utgjør
leser 90 03 en sikker løsning for
adgangskontroll og samtidig
praktisk identifisering av brukeren. Leseren indikerer både
akustisk og visuelt for brukeren
om adgang er innvilget eller
avslått.

Sabotasjesikring
Leseren installeres et annet sted
enn sentral. Uavhengig av hvor
leseren monteres, kan tilhørende
sentral installeres på et sabotasjesikret sted. Kommunikasjonen
mellom leseren og styrekortet er
kryptert og gir derfor best mulig
sikkerhet.
Bruksområder
Leseren kan brukes til
adgangskontroll både innendørs
og utendørs, avhengig av
monteringen.

Fordeler
Kompakt konstruksjon
Ekstremt liten, for montering på
dørkarm eller beslag.
Høy sikkerhet
Høy sikkerhet med kodet
kommunikasjon til sentralen,
som monteres innendørs.
Gode egenskaper
Utenpåliggende montering, selv
på metallparti.
Fremtidsrettet
Klar for bruk med Mobile Access.

Egenskaper

Tekniske data
Kabling
Kommunikasjon via koakskabel,
50 Ω (RG 174/U anbefales)

Måltegning for leser
90 03 (mål i mm).

Miljø
• Driftstemperatur:
− 25 °C til + 70 °C
• Luftfuktighet: 0 – 95 %,
ikke kondenserende
• Kapslingsgrad: IP55
(med tetning)
Konstruksjon
• Høyde og bunnplate:
PBT VALOX 375 X 7001
• Farge: svart
Mål
48,5 × 32 × 18,5 mm
Normer / direktiver
• EN 301 489-1, EN 301 489-3,
• EN 300 330-1, EN 300 330-2
• RED 2014/35/EU

Montering
• Utenpåliggende montering med bunnplate
• Kan også monteres direkte på metall
• Kabeltilkobling på koblingsskinne
Indikasjon
Optisk og visuell indikasjon forteller om adgang er innvilget
eller avslått.
Kompatibilitet
Leser 90 03 kan brukes med dormakaba sentral, for eksempel:
• Dørsentral 92 00
• Dørsentral 92 3X
• Dørsentral 91 15
• Dørsentral 91 25
OBS! Leserens funksjoner kan variere avhengig av hvilket system den brukes
sammen med.
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