
Access manager 92  00 Fordele

Kan udvides
Antallet af I/O'er kan udvides 
med udvidelsesmoduler efter 
behov

Uafhængig
Fungerer uafhængigt takket 
være intelligent elektronisk 
styring og lokal datalagring

Fleksibel brug
Til adgangskontrol, dørover
vågning og styring af 
 alarm systemer

Fremtidssikret
Udviklet til vore dages adgangs
løsninger samt fremtidige 
ondemand (IoT) løsninger

Adgang med smartphone
Mobile access integreret som 
standard

Integrationsløsninger
Er kompatibel med tidligere 
produkter og tilbyder derfor 
fleksible trin for trin Integrati
onsløsninger

Høj sikkerhed
Installation af access manager 
i sikre indendørs områder; 
TLSkryptering mellem access 
manager og styresystem kan 
aktiveres

Avanceret adgangsløsning 
Access manager 92  00 opfylder 
alle krav til et moderne sikkerheds
system. Takket være intelligent 
elektronisk styring og mulighed for 
fri konfiguration, kan denne 
styreenhed kontrollere helt enkle 
adgangs punkter, samt mere 
komplekse konfigurationer til 
meget følsomme områder.

Baseret på det seneste styre
system og TLS (Transport Layer 
Security)kryptering mellem 
kontrolenhed og styresystem, er 
itsikkerheden den mest avance
rede. Med integreret mobile 
access tillader adgangssystemet 
adgang via smartphone. 
 Enheden integrerer alt, der skal 
bruges til at skabe forbindelse til 
cloudservices via IoT. access 
manager 92  00 er med andre ord 
designet til allerede i dag at 
opfylde morgendagens behov. 
Det er også muligt at skifte til 
andre dormakaba adgangsløs
ninger senere.

Funktionalitet
Via lokal intelligent styring gør 
access manager 92  00 det muligt 
at kontrollere og overvåge alt 
adgangsstyring på døre og låse. 
Op til to registreringsenheder kan 
tilknyttes direkte  til access 
manager 92 00, og yderligere 
læsere kan tilkobles via RS485. 

Installation og ibrugtagning
Takket være det fleksible design, 
som kan udvides, tilbyder access 
manager 92  00 en lang række 
installationsmulig heder. Den kan 
monteres lokalt som en uafhæn
gig enhed, i nærheden af et 
adgangspunkt, i nøgleskabe eller 
centralt, eventuelt med tilslutte
de indgangs /udgangsmoduler. 
92 00 er nem at tage i brug og 
konfigurere via  web brugerfladen.

Mobile Access



Tekniske data

Strømforsyning
• 10–34 VDC
• Strømforbrug: 3,6 W 

(plus strømforbrug til for
bundne udvidelsesmoduler)

Tilslutninger
• 4 digitale, overvågede 

 ind gange (maks. 5 VDC)
• 3 relæudgange, kontaktnorm: 

30 V AC/DC; maks. 2 A
• Tilslutning til I/O moduler 

Understøttede RFID-teknologier
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)

Miljø
• Temperatur: – 0 °C til + 50 °C
• Luftfugtighed: 5 – 85 %, 

ikke kondenserende
• Beskyttelsesklasse iht. IEC 

60529: IP20

Kapsling og montering
• Monteret på DINskinne TS35 

(EN 50022)
• Farve: sort (RAL 9005)

Mål 
125 × 99 × 45 mm (B × H × D)

Se de tekniske manualer for yderligere 
oplysninger om funktioner.

Dør-administration
Access manager 92  00 administrerer, kontrollerer og over våger op til 16 
døre. 

Alarm-administration
Hærværk og indbrudsforsøg kan sikkert identificeres og omgående 
meldes. Digitale indgange og relæudgange som kan udvides efter behov, 
til kontrol og overvågningsfunktioner på adgangspunkterne. 

Datasikkerhed
At access manager genstarter automatisk sikrer, at adgangssystemet 
fungerer igen med det samme efter en strømafbrydelse. Data i den 
lokale datahukommelse gemmes og kan tilgås af styresystemet efter en 
strømafbrydelse, uden at data går tabt. Datatraffik mellem access 
manager og styresystemet er krypteret, hvilket giver den højest mulige 
datasikkerhed.

Læsere
dormakaba access manager 92 00 kan anvendes sammen med følgende 
dormakabalæsere:
• Compactlæsere 91 04/91 10/91 12
• Remote reader 91 15/91 25
• Læsere 90 00/90 01/90 02/90 03/90 04
 
To registreringsenheder kan direkte tilsluttes til access manager 9200. 
To RS232tilslutninger giver mulighed for at integrere yderligere 
 tredjepartslæsere.

I/O'er
4 overvågede digitale indgange og 3 relæudgange.  
Kan udvides med:
• Udvidelsesmoduler 90 30 
• Udvidelsesmoduler 90 31  

Optioner
CardLink/AoC*funktionen integrerer standalonekomponenter i ad
gangskontrolsystemet. Særlige funktioner, som fx elevatorstyring, 
lejlighedsvis afvisning af kort og brikker eller integration i systemer, der 
overvåger indbrud, er tilgængelige. *access on card

Bemærk: Produktets sortiment af tilgængelige funktioner og mængdestruktur afhænger 
af det system, der bruges.

Egenskaber

Vores bæredygtighedsløfte

dormakaba forpligter sig til at fremme en bæredygtig udvikling i hele værdikæden.

Derfor stiller vi miljødeklarationer (EPD) til rådighed, baseret på en holistisk 
levetidsvurdering. Du kan downloade EPD og læse mere om vores bæredygtighedsløfte  
her eller via QRkoden.

https://www.dormakabagroup.com/en/sustainability


Systemoversigt

Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.
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System exos ERP / B-COMM MATRIX PRO MATRIX ONE

Læsere

Antal læsere i alt 15 16 15 15

Grænseflader

Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCPserver √ √ √ √

RS485bus √ √ √ √

RS232 til tredieparts komponenter 1 1 1 1

Potentialfri sabotagekontakt (5 V DC) √ √ √ √

Kapacitet

Medier 200.000 120.000 50.000 2.000

Loghændelser 20.000 60.000 300.000 300.000

Funktioner

AoC (Access on Card) – – √ √

CardLink √ √ – –

Datakryptering (hostkommunikation) √ √ √ √

AVISO – √ – –

TMBasic – – √ √

Certifikater

UL 294godkendelse √ √ √ √

CE √ √ √ √

FCC √ √ √ √

UL 60950 √ √ √ √

ROHS √ √ √ √


