
Uw toegang - eenvoudig en veilig
De Kaba Wireless Gateway 90 40 
koppelt de draadloze Kaba-deur-
componenten aan het toegangs-
systeem. De Kaba Wireless Gateway 
90 40 draagt via de draadloze 
verbinding nieuwe toegangsrechten 
aan de deuren over. De gegevens 
worden met behulp van de nieuw-
ste coderingstechnologie beveiligd.  
Niet-bekabelde deurcomponenten 
worden zo naadloos in het toegangs-
systeem geïntegreerd.  

Flexibele integratie
Dankzij de eenvoudige inbedrijfstel-
ling kunt u de Kaba Wireless Gate-
way 90 40 in alle Kaba-toegangs-
systemen integreren, ongeacht of 
het hierbij om online of zelfstandige 
systemen gaat. 
U kunt snel, veilig en voordelig 
bestaande toegangsoplossingen 
uitbreiden of nieuwe toegangsoplos-
singen installeren.

Hantering - gemakkelijk gemaakt
Binnen enkele seconden kunnen 
eenvoudig vanaf het bureaublad 
toegangsrechten worden verleend of 
ingetrokken. Er hoeft niet meer op 
locatie geprogrammeerd te worden. 
Bij statusinformatie, bijv. "Deur 
open" of "Batterij bijna leeg" zorgt de 
gateway ervoor dat uw systeembe-
heerder direct feedback*) ontvangt.

Toepassingen
De Kaba Wireless Gateway 90 40 is 
zowel geschikt voor kleine en mid-
delgrote bedrijven als voor multina-
tionals. Als bepaalde deurbewaking 
nodig is en toegang met bekabeling 
niet mogelijk is, wordt de Kaba 
Wireless Gateway 90 40 gebruikt. 
Mogelijke situaties:
 ▪ Historische gebouwen
 ▪  Kantoren, bijvoorbeeld, met gla-

zen deuren of glazen wanden
 ▪ Ingebouwde doorgangen  

 

Afhankelijk van gebruikte toegangsoplossing

Kaba Wireless Gateway 90 40 
Toegang met draadloze ver-
binding - volledig geïntegreerd 

Voordelen op een rij

 Hoge veiligheid 
 Communicatie met draadloze 
verbinding is met AES 
gecodeerd
 Eenvoudige programmering 
vanaf bureaublad
 Deur- en statusinformatie 
worden automatisch 
weergegeven
 Eenvoudige montage 
 Dankzij PoE (Power over 
Ethernet) heeft de gateway geen 
extra voeding nodig
 Stijlvol ontwerp 
 Het hoogwaardige en discrete 
ontwerp past harmonieus in de 
bestaande gebouwstructuur
 Uitbreidbaar 
 De reikwijdte tussen de gateway 
en de deurcomponenten kan 
met een Wireless Extender 
vergroot worden
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Technische gegevens

 Typen / Afmetingen 
 ▪ 104 x 104 x 28 mm (B x H x D)
 ▪ Kleur: wit

Interfaces 
 ▪ Ethernet 10/100 Mbps
 ▪ USB 2.0

Interface met draadloze 
verbinding
 ▪ Technologie: IEEE802.15.4
 ▪  Frequentieband: 2.400 tot 

2.485,5 MHz (16 kanalen)
 ▪ Zendvermogen: + 8dBm
 ▪  Ontvangergevoeligheid:  

- 102 dBm bij 1% PER
Voeding
 ▪  PoE (Power over Ethernet) 

IEEE.802.3af
 ▪ 5 VDC, ≥ 800 mA, 
 ▪ Holle stekker 5,5 mm / 2,1 mm
 ▪  Vermogensgebruik:  

Type 1,2 W, max. 2,5 W
Omgevingscondities 
 ▪  Bedrijfstemperatuur:  

- 10 °C tot + 70 °C
 ▪ Beschermingsklasse: IP40
 ▪  Luchtvochtigheid: 5 tot 95%, 

niet condenserend
Certificaten / Normen
 ▪ EN 300 328, EN 301 489-1 
 ▪ EN 55022, EN 55024 
 ▪ IEC 60950-1
 ▪  FCC CFR47 delen 15(b),15(c)
 ▪  IC RSS-210 en IC RSS-GEN

Meer informatie en bestelgegevens vindt 
u in de betreffende catalogi of systeembe-
schrijvingen van Kaba.

Belangrijkste Wireless-functies
 ▪  Eenvoudige toekenning en intrekking van toegangsrechten via draadloze 

verbinding
 ▪  Deurstatus en toegangsgebeurtenissen op elk gewenst moment in één 

oogopslag (afhankelijk van systeem)
 ▪ Direct alarm bij geforceerde deur (afhankelijk van systeem)
 ▪ Firmware wordt via draadloze verbinding bijgewerkt 
 ▪ Deuren worden met één muisklik vrijgegeven
 ▪ Automatische melding van de batterijstatus

Ondersteunde componenten
Een Kaba Wireless Gateway 90 40 ondersteunt maximaal 16 toegangscom-
ponenten en maximaal 8 Kaba Wireless Extenders 90 41.

Hoge veiligheid
De tussen de gateway en deurcomponenten overgedragen gegevens worden zowel 
op netwerk- als op toepassingsniveau met AES gecodeerd. De daarvoor benodigde 
sleutels worden door het systeem gegenereerd en zijn voor elke installatie uniek.

Vergroting van reikwijdte
Bij grotere afstanden tussen de Kaba Wireless Gateway 90 40 en de deur-
component of bij een verzwaarde bouwconstructie kan de reikwijdte met 
een of meer Kaba Wireless Extenders 90 41 worden vergroot. 

Montage
De installatie binnen gebeurt middels een eenvoudige wand- of plafondmon-
tage met twee schroeven. Dankzij PoE (Power over Ethernet) wordt slechts één 
Ethernet-kabel vastgeklikt - extra bekabeling is niet nodig. 

Inbedrijfstelling
De inbedrijfstelling verloopt via het toegangssysteem of via de webinterface 
van de gateway.

Update
Firmware-updates op de Kaba Wireless Gateway 90 40 worden eenvoudig via het 
bureaublad uitgevoerd. Daarnaast zorgt de gateway ervoor dat deze updates via 
de draadloze verbinding naar de draadloze componenten overgedragen worden.

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

Functiekenmerken 
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De Kaba Wireless Gateway 90 40 communiceert via een draadloze 
verbinding met de toegangscomponenten en is via een Ethernet-kabel 
met het toegangssysteem verbonden.  

Tekening van Kaba Wireless Gate-
way 90 40 (afmetingen in mm). 
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