
fleksibel ADGANGskONTROl Til YDeRDØRe   MINIREAD

Miniread er en kortlæser til 
yderdøre. Med MiniRead 
monteret ved døren kan 
beboerne altid åbne døren 
med en nøglebrik eller en 
NfC-tilpasset telefon* i 
dagtimerne kan læseren fun-
gere som en kodelås, hvilket 
giver øget tilgængelighed for 
gæster.

Om aftenen / natten kræves 
nøglebrik eller NFC-telefon. 

For at øge sikkerheden kan 
man kræve en unik PIN-
kode i kombination med 
nøgle brikken. Med  MiniRead 
kan man vælge frit mellem 
forskellige elektroniske låse, 
f.eks. el-slutblik, el-tryklås, 
motorlås eller RAPID motor-
slutblik.

En installation med  MiniRead 
og motorslutblik er meget 
sikker, da kommunikationen 

mellem kortlæser og slut-
blik er krypteret. Læseren 
viser også låsens status. For 
yderligere tilgængelighed 
kan MiniRead anvendes til at 
styre en dørautomatik.

Ved godkendt passage låses 
der ikke bare op, døren stil-
ler sig også i åben position, 
så man lettere kan passere 
med f.eks. barnevogn eller 
kørestol. 

MiniRead er konstrueret 
til yderdøre, men kan også 
anvendes i andre dørmiljøer, 
hvor der kræves højere sik-
kerhed.

*  Brugen af NFC mobiltelefoner er 
begrænset til specielle modeller.
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Økonomi
Undgå kostbare udskiftn-
inger af låsecylindre og låse-
systemer ved tab af nøgler. 
Der anvendes nøglebrikker 
og NFC-telefoner i stedet for 
nøgler.
  Lave montageomkostn-
inger.

  Offline-produkter giver høj 
driftssikkerhed.

  Ingen omkostninger til 
software eller administra-
tion af IT-løsninger.

  Ingen dyre programme-
ringsværktøjer

Administration
Det er unødvendigt med 
tilpasning af it-systemer. Der 
kan anvendes en android-
telefon med NFC som 
programmeringsværktøj, 
alternativt kan man bruge 
programmeringskort. Til 
at holde styr på lister over 
systemets brugere anbefa-
les det at bruge Excel som 
hjælpemiddel, men man 
kan selvfølgelig også bruge 
manuelle lister.

Driftsikkerhed
Hver enhed fungerer selv-
stændigt og påvirkes ikke 
af driftsafbrydelser i en 
centralenhed.

funktioner
Takket være ny teknik er alle 
enheder som indgår i kon-
ceptet, blevet udstyret med 
en mængde funktioner som 
gør dem fleksible og sikre. 
Alle produkter har indbygget
ur / timer, log og NFC, hvilket 
betyder at NFC mobiltele-
foner kan bruges både som 
nøglebrik og til administrati-
on. Takket være ur / timer kan 
produkterne ændre sikker-
hedsniveaupå  forskellige 
klokkeslæt. MiniRead kan 
også fungere som kodelås i 
perioder hvor sikkerheden 
ikke behøver at være høj og 
på andre tidspunkter kan det 
være ønskeligt kun at tillade 
PIN-kode i kombination med 
nøglebrik.

Tekniske data 

Driftspænding
12–30V DC, 24V DC i kombination 
med RAPID

Strømforbrug 80mA (hvile)

Læseafstand 1–5 cm afhængigt af nøglebrik / kort

Indgange Impulsgivere, 10–30V DC

Udgange Spændingsudgang (max 500mA)

Sabotage Integreret

Tastatur Membran af silikone

Materiale ABS-plast

Læser Læse / 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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