
Uw lezer – slank en stijlvol
De dormakaba compact lezer 
91 04 past discreet en harmoni-
eus in elk type gebouw. De lezer 
is in fraaie hoogglans uitgevoerd 
en een onderdeel van het design
award-winnende dormakaba-
productportfolio.

Eenvoudige bediening en
flexibele integratie
U houdt naar keuze kaart, sleu-
telhanger of sleutel met RFID-
transponderclip tegen de lezer.
De toegang wordt dan visueel
en akoestisch aan de gebruiker
gemeld.

De lezer kan naadloos in alle
dormakaba systemen worden 
geïntegreerd, of het nu in online-, 
CardLink- of stand-alone-modus 
is. Binnen wordt de lezer dankzij
quickwire-technologie eenvoudig
aangesloten en bedraad op het
zilverkleurige basisframe. De
insteekstrip vereenvoudigt de
montage en het onderhoud.
Voor buitengebruik is er een
weerbestendige uitvoering met
uitgaande kabels beschikbaar.

Breed toepassingsgebied
Dankzij het slanke ontwerp kan
de lezer rechtstreeks tegen deur-
lijsten van metaal, hout of kunst-
stof worden gemonteerd. De
installatie is eenvoudig – twee
schroeven en een boorgat – de
kabel bevindt zich doorgaans
onopvallend in het deurkozijn.

De dormakaba compact lezer 
91 04 heeft heel wat toepas-
singsmogelijkheden.
Hetzij als registratielezer
of als toegangslezer
in een toegangscontrolesysteem
in het beschermde gebied.
Mogelijke toepassingsgebieden:
• buitendeuren en -poorten
• kantoorruimtes
• automatische deuren
• liften
• garagepoorten
• slagbomen van parkeer-

plaatsen
• motorsloten
• Mobile Access

dormakaba compact lezer 91 04 
De slanke oplossing

De voordelen op een rij

Slank en compact
Past op de kleinste oppervlakken,
directe integratie in deurkozijnen

Waterdicht en weerbestendig
De IP66-buitenvariant is
beschikbaar voor extreme
weersomstandigheden

Eenvoudig te monteren
Kabels kunnen eenvoudig in het
deurkozijn worden gemonteerd;
met quickwire-technologie
of aangegoten kabelaansluiting

Naadloos geïntegreerd
Werkt in dormakaba online-, 
Mobile Access, CardLink of 
stand-alone-modus

Een veilige investering
Gecombineerd gebruik met
andere dormakaba-toegangssys-
temen mogelijk

Mooi en praktisch
Eigentijds en robuust ontwerp
zonder scherpe hoeken en
randen

Toekomstbestendig
Voorbereid voor gebruik met
Mobile Access



16.0 16.0

44
.5

77
6

3.
6

17.5(17.5)

3.6

35

≥ø10

12
2

44
.5

35

12
2

Technische Änderungen vorbehalten.  
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Technische gegevens

Ondersteunde
RFID-technologieën
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)

Typen / materiaal / afmetingen
• 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
• Voorzijde: PC-kunststof,

krasbestendige coating;
kleur: RAL 9005 diepzwart
RAL 9016 wit

• Achterzijde: Kunststof, mat
verchroomd; kleur:
RAL 9006 wit aluminium

• IP66-variant: aangegoten
kabel, lengte 3,5 m

Interfaces
• RS-485: Aansluiting op host;

galvanisch gescheiden,
differentieel

• twee binaire ingangen:
max. 5 VDC

• 1 relaisuitgang: max. 34 VDC/
60 W, max. 27 VAC/60 VA

Voeding
• 12 – 27 VAC, 50/60 Hz of

10 – 34 VDC
• Vermogensgebruik:

normaal 1,2 W, max. 2,2 W
• Zonder voeding loopt klok

max.1 uur

Omgevingscondities
• Bedrijfstemperatuur:

– 25 °C - + 70 °C
• Beschermingsklasse: IP54

(standaard) IP66-variant
aangegoten (buiten)

• Luchtvochtigheid: 0 - 95%,
niet condenserend (standaard)

Certificaten/normen
•  EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

EN 300 330-1, EN 300 330-2
• RED 2014/53/EU

Meer informatie en bestelgegevens
vindt u in de betreffende catalogi
of systeembeschrijvingen van
dormakaba.

Intuïtieve gebruikersinterface 
Het RFID-toegangsmedium wordt voor de leeseenheid gehouden. Een 
akoestisch signaal en een lichtsymbool (groen of rood) melden de bes-
lissing tot toelating. De toegang tot de gewenste ruimte kan plaats-
vinden - hetzij door een parkeerslagboom, automatische schuifdeuren, 
lift, draaikruis of een normaal te bedienen deur. Met Mobile Access 
functioneert uw mobiele telefoon als identificatiemedium en worden 
toegangsrechten toegekend aan de gebruiker/mobiele telefoon. 
Het identificatieproces wordt geregeld door een dormakaba app en 
de LEGIC cloud.

Veelzijdig
De dormakaba compact lezer 91 04 kan op alle deurkozijnen buitens- 
of binnenshuis worden gemonteerd. Dankzij de IP66-bescherming in 
de buitenvariant zijn extreme weersomstandigheden geen probleem.
Bovendien kan hij daar in combinatie met dormakaba CardLink opti-
maal worden gebruikt als validatielezer: de tijdelijke privileges worden 
naar ruimte en tijd nauwkeurig opgeslagen op het toegangsmedium - 
verloren gegane toegangskaarten komen automatisch te vervallen. 
Binnen is de lezer de ideale oplossing voor liften of schuifdeuren. 
Omdat de toegangsrechten elektronisch worden gecontroleerd, kan 
de toegang, afhankelijk van ruimte en tijd, selectief worden verstrekt.

Schaalbare toepassing
De dormakaba compact lezer 91 04 is geschikt voor afzonderlijke toe-
gangspunten maar ook als onderdeel van een groter systeem. De
lezer is verkrijgbaar in verschillende firmware-varianten met verschil-
lende programmeeropties, afhankelijk van de grootte en de eisen.

Aanpasbaar
De lezer kan in bestaande systemen snel en eenvoudig worden vervan-
gen en door middel van een firmware-uitwisseling naadloos in verschil-
lende dormakaba-systemen worden geïntegreerd.

Een breed portfolio
Het dormakaba-productassortiment bestaat uit verschillende, naad-
loos combineerbare producten in hetzelfde hoogwaardige design.

Opmerking: De daadwerkelijk beschikbare functionaliteit van het product is
afhankelijk van het systeem waarin het wordt gebruikt.

Functiekenmerken

Technische wijzigingen voorbehouden. 
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dormakaba compact lezer 91 04, zij-aanzicht;
IP66-uitvoering met kabelaansluiting

dormakaba compact lezer 91 04, 
standaardversie

Heeft u vragen? Wij adviseren u graag en kijken ernaar uit u te ontmoeten.
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