
FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET FOR YTTERDØRER   MINIREAD

MiniRead er en kortleser for 
ytterdører. Med MiniRead 
montert ved døren kan 
beboerne alltid åpne med 
en nøkkelbrikke eller en 
tilpasset NFC-telefon*. På 
dagtid kan leseren fungere 
som en kodelås som gir økt 
tilgjengelighet for besøkende.

Om kvelden/natten kreves 
en nøkkelbrikke eller NFC-
telefon. For økt sikkerhet 

kan man også kreve unik 
PIN-kode i tillegg til 
nøkkelbrikke. MiniRead 
gjør det mulig å velge 
fritt mellom forskjellige 
elektroniske låser, f.eks. 
el-sluttstykke, solenoidlås, 
motorlås eller RAPID 
motorisert sluttstykke.

Ved tilkobling av vårt 
motoriserte sluttstykke 
RAPID til MiniRead blir 

installasjonen mye sikrere. 
All kommunikasjon mellom 
kortleser og sluttstykket er 
kryptert. Leseren viser også 
låsens status. For ytterligere 
tilgjengelighet kan MiniRead 
også brukes til å styre en 
dørautomatikk. 

Ved godkjent passering 
åpnes ikke bare låsen, men 
døren åpnes også slik at 
det blir lett å passere med 

barnevogner, rullestoler etc.

MiniRead er konstruert for 
ytterdører, men kan også 
brukes på andre dører som 
krever høy sikkerhet.

*  Ikke alle  NFC-telefoner er 
kompatible. Dette avhenger  
av modell.
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Økonomi
Unngå kostbare utskiftinger 
av låssylindre og låssystemer 
ved tap av nøkler. Nøkkel-
brikker og NFC-telefoner 
brukes istedenfor nøkler.
  Lave montasjekostnader.
  Frittstående produkter gir 
høy driftssikkerhet.

  Ingen kostnader til pro-
gramvara eller administra-
tive IT-løsninger.

  Ingen dyre program-
merings terminaler.

Administrasjon
Ingen tilpassing til IT- 
systemer er nødvendig. En 
vanlig Android-telefon med 
NFC brukes som program-
meringsverktøy. Eventuelt 
kan man bare bruke program-
meringskort. For å holde 
orden i lister over brukere av 
systemet anbefales Excel som 
en støtte, men manuelle lister 
kan selvfølgelig også brukes.

Driftssikkerhet
Hvert produkt lever sitt selv-
stendige liv og berøres ikke 
av driftsstans på sentral utstyr.

Funksjoner
Takket være ny teknikk 
har alle låser som inngår i 
konseptet blitt utrustet med 
en mengde funksjoner som 
gjør produktene fleksible 
og sikre. Alle produkter har 
innebygd klokke, logg og 
NFC som betyr at telefoner 
kan brukes både som nøk-
kelbrikke og til administra-
sjon. Takket være klokken 
kan produktene endre 
sikkerhetsnivå ved et gitt 
klokkeslett. MiniRead kan 
fungere som en kodelås 
i perioder da sikkerheten 
ikke behøver å være høy, og 
på andre tidspunkt kan det 
være ønskelig å kun tillate 
nøkkelbrikke i kombinasjon 
med PIN-kode.

Tekniske data

Driftspenning
12–30V DC, 24V DC i  kombinasjon 
med RAPID

Strømforbruk 80mA (Hvile)

Leseavstand 1–5 cm avhengig av nøkklebrikke/kort

Innganger Impulsgivere, 10–30V DC

Utganger Spenningsutgang (maks 500mA)

Sabotasje Integrert

Tastatur Membran av Silicontype

Materiale ABS-plast

Lesing Lese / skrive MIFARE/NFC

Standard    ISO/IES 144443A MIFARE RW
  ISO/IES 144443B RW
  ISO/IES 144443A MIFARE Card 
1kB, 4kB

  ISO/IEC 18092, ECMA 340 Peer  
to Peer
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