
Læser 90  03
En lille og diskret enhed, der 
egner sig til montering direkte 
på en dørkarm eller et valgfrit 
beslag, også på metaloverflader.

Funktioner
Læser 90  03 udgør sammen med 
styreenheden en sikker løsning til 
adgangskontrol og gør det 
samtidig nemt at identificere 
brugeren. Læseren signalerer 
både akustisk og visuelt over for 
brugeren, om adgang er god
kendt eller nægtet. 

Sabotagesikkerhed
Læseren installeres på et andet 
sted end styreenheden. Uafhæn
gigt af læserens monteringssted 
kan den tilhørende styreenhed 
installeres på et sabotagesikkert 
sted. Kommunikationen mellem 
læseren og styreenheden er 
krypteret, hvilket giver den bedst 
mulige sikkerhed.

Anvendelsesområder
Læseren kan anvendes til 
 adgangsløsninger både inden
dørs og udendørs, alt afhængigt 
af hvordan den monteres.

Læser 90  03
Lille og kompakt

Fordele

Kompakt konstruktion
Ekstremt lille og derfor velegnet 
til montering på dørprofiler eller 
beslag.

Høj sikkerhed
Høj sikkerhed med krypteret 
kommunikation med den 
tilhørende styreenhed, som 
monteres indendørs.

Gode læsegenskaber
Montering, også på metal
overflade.

Fremtidssikret
Forberedt til brug sammen med 
Mobile Access.



Egenskaber Tekniske data

Kabler
Kommunikation via 
 koaksialkabel, 50 Ω  
(RG 174/U anbefales)

Miljø
• Driftstemperatur: 

− 25 °C til + 70 °C
• Luftfugtighed: 0 – 95 %,  

ikke kondenserende
• Kapslingsklasse: IP55  

(med tætning)

Konstruktion
• Kabinet og grundplade: 

PBT VALOX 375 X 7001
• Farve: sort

Mål:
• 48,5 × 32 × 18,5 mm

Normer/direktiver
• EN 301 4891, EN 301 4893,
• EN 300 3301, EN 300 3302
• RED 2014/35/EU

Måltegning for 
læser 90 03  
(mål i mm).

Montering
• Montering med bundplade
• Montering er også mulig direkte på metal
• Kabeltilslutning via skrueklemme

Signaler
Akustiske og visuelle signaler angiver over for brugeren, om adgang er 
godkendt eller nægtet

Kompatibilitet
Læser 90  03 kan anvendes sammen med styreenheder fra 
 dormakaba, f.eks:
• Access manager 92  00
• Styreenhed 92  3X
• Remote reader 91  15
• Remote reader 91  25 

Bemærk: Læserens funktioner kan variere, alt afhængigt af hvilket system den 
anvendes sammen med.
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