
De toegang sabotagebestendige 
oplossing
De Kaba remote lezer 91 15 biedt 
het voordeel van een scheiding 
tussen registratie unit en 
deurbesturing. Zo is deze oplossing 
geschikt voor installatie in de 
beveiligde binnenssituatie voor het 
besturen van een doorgang die zich 
in onbeschermde buitengebieden 
bevindt.

Flexibele integratie
Dankzij de flexibele integratie kan 
de Kaba remote lezer 91 15 worden 
geïntegreerd in elk Kaba-systeem, 
of het nu in online-, CardLink- of 
stand-alone-modus is.

De controle-eenheid is in het 
algemeen op afstand van de 
registratie eenheid geïnstalleerd, 
waardoor de bedrading in de 
buurt van de deur kan worden 

aangebracht. 
De communicatie is versleuteld en 
biedt daarmee een hoge veiligheid.

Toepassingen
De Kaba remote lezer 91 15 
is bijzonder geschikt voor 
buitendeuren en doorgangen waar 
een hoge betrouwbaarheid vereist is.

Afhankelijk van het type functie 
ondersteunt de lezer verschillende 
systemen en technologieën en is 
leverbaar in diverse uitvoeringen en 
combinaties van registratie units.

Inzetgebieden
 ▪ Buitendeuren en -poorten
 ▪ Automatische deuren
 ▪ Liften
 ▪ Garagepoorten
 ▪ Slagbomen van parkeerplaatsen
 ▪ Ingangen
 ▪ Motorsloten

Kaba remote lezer 91 15

De voordelen op een rij

Sabotagebestendig
 Installatie in een beschermd 
gebied
Design-vrijheid
 Absolute vrijheid van ontwerp, 
dankzij de te kiezen registratie 
unit
Naadloos geïntegreerd
 Werkt in Kaba online-, CardLink- 
of stand-alone-modus
Veilige investering
 Uitbreidbaar, want met 
verschillende Kaba-
toegangssystemen te combineren
Toekomstbestendig
 Voorbereid voor gebruik met 
Mobile Access



Technische gegevens

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

Typen / afmetingen
 ▪ 70 x 106 x 45 mm (B x H x D)
 ▪ Kleur: zwart
 ▪ Behuizing: voor DIN-rail 

Interfaces
 ▪  Coax-aansluiting voor 

registratie units
 ▪ RS-485: Aansluiting op de  

 host; galvanisch gescheiden
 ▪ 2 binaire ingangen:  

 max. 5 V DC
 ▪ 1 relaisuitgang:  

 max. 34 V DC/60 W,  
 max. 27 V AC/60 V AC 
Voeding
 ▪ 12 - 27V AC, 50/60 Hz of  

 10 - 34V DC
 ▪ Vermogensgebruik:  

 3 W, max.4,5 W
 ▪ Zonder voeding   

 loopt de klok min. 24 uur 
Omgevingscondities
 ▪ Bedrijfstemperatuur:  

 - 25 ° C tot +70 ° C
 ▪ Beschermingsklasse: IP40 
 ▪ Luchtvochtigheid: 0 tot 95 %,  

 niet condenserend 
Certificaten / normen
 ▪ EN 301 489-1, EN 301 489-3,  

 EN 300 330-1, EN 300 330-2
 ▪ R & TTE 1999/5 / EG

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

Montage
De lezer wordt binnen of in beschermde buitenomgeving op een DIN-rail 
geïnstalleerd. Op de remote lezer is een registratie unit aangesloten. 
Aansluitingen
Alle aansluitingen zijn ontworpen als schroefklemmen, waardoor een
eenvoudige en snelle installatie wordt gewaarborgd.
Signalisering
Het RFID-toegangsmedium wordt voor de registratie unit gehouden. Een 
akoestisch signaal en een lichtsymbool (groen of rood) melden de beslissing 
tot toelating.
Veelzijdig
De Kaba remote lezer 91 15 kan bijvoorbeeld bij de ingang worden gebruikt 
als een validatielezer: tijdelijke rechten worden elke dag opnieuw direct op 
de kaart opgeslagen - verloren toegangsmedia komen automatisch te 
vervallen. 
Schaalbare toepassing
De remote lezer is geschikt voor zowel op zich staande toegangen als 
onderdeel van een geïntegreerd systeem. Afhankelijk van de grootte en 
vereisten van de installatie zijn diverse firmwareversies met verschillende 
programmeerfuncties verkrijgbaar.
Aanpasbaar
De remote lezer kan snel worden toegepast in bestaande installaties. 
Bovendien kan de lezer via een firmware aanpassing probleemloos worden 
geïntegreerd in verschillende Kaba systemen. 
Een breed portfolio
Het Kaba-assortiment bestaat uit combineerbare producten in hetzelfde 
hoogwaardige design.

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

Functiekenmerken

Functie in combinatie met de volgende 
controle-eenheden en registratie units:

Remote lezer 
type toegangs-
manager

Remote lezer 
type 
subterminal

Remote lezer 
type E300 V4

Registratie unit 90 00   

Registratie unit 90 01   

Registratie unit 90 02   -

Registratie unit 90 03   

Registratie unit 90 04   

 ondersteund   - Niet ondersteund
| Gecertificeerd 
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Kaba Nederland BV
Bijsterhuizen 3163 | NL-6604 LV Wijchen
T +31 88 352 33 33 | info.nl@kaba.com 
www.kaba.nl

Kaba Belgium NV/SA
Visbeekstraat 11 G | BE-2300 Turnhout 
T +32 14 44 80 44 | info.be@kaba.com
www.kaba.be


