
Ditt tillträde - bekvämt och säkert
Kaba wireless gateway 90 40 kopplar 
samman de trådlösa dörrkomponen-
terna från Kaba med passersystemet. 
Den överför tillträdesbehörigheter 
trådlöst till dörrarna. Datan är säkrad 
med hjälp av den modernaste kod-
ningstekniken. Därmed integreras 
dörrkomponenter i passersystemet 
utan kablar.  

Flexibel integrering
Tack vare den enkla driftsättningen 
integrerar du Kaba wireless gateway  
90 40 i samtliga passersystem, 
oavsett om det gäller en online-miljö 
eller en stand-alone miljö. 
Du bygger snabbt, säkert och kost-
nadseffektivt ut de befintliga passer-
lösningarna eller installerar nya.

Enkelt handhavande
På bara några sekunder kan en  
tillträdesbehörighet ges bekvämt al-

ternativt tas bort via datorn. Därmed 
krävs det inte någon programmering 
på platsen. 
Vid statusinformation, såsom ”Dörr 
öppnad” eller ”Batteri svagt”, svarar 
gatewayen för att din administratör 
får ett meddelande omedelbart*).

Användningsområden
Kaba wireless gateway 90 40 passar 
för såväl små som medelstora företag, 
men även för stora anläggningar. 
Den används där det krävs en viss 
övervakning av dörrar och det inte 
tillåts någon kabeldragning. Möjliga 
situationer:
 ▪ Historiska byggnader
 ▪  Kontorsrum, exempelvis med 

glasdörrar och/eller glasväggar
 ▪ Passager skapade i efterhand 

*) Beroende på den passerlösning som 
används

Kaba wireless gateway 90 40 
Trådlöst tillträde - fullt integrerat 

En översikt över 
fördelarna

 Hög säkerhet 
 Den trådlösa kommunikationen är 
kodad med AES
 Bekväm programmering från 
datorn
 Dörr- och statusinformationen 
visas automatiskt
 Enkel installation 
 Tack vare PoE (Power over Ether-
net) behöver gatewayen ingen 
extra spänningsförsörjning
 Modern design 
 Den högkvalitativa och diskreta 
designen anpassas harmoniskt 
efter den befintliga byggnads-
strukturen
 Utbyggbart 
 Räckvidden mellan gatewayen 
och dörrkomponenterna kan 
utökas med hjälp av en trådlös 
förstärkare
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Teknisk utrustning

 Varianter/mått 
 ▪ 104 x 104 x 28 mm (B x H x Dj)
 ▪ Färg: vit

Gränssnitt 
 ▪ Ethernet 10/100 Mbps
 ▪ USB 2.0

Trådlöst gränssnitt
 ▪ Teknologi: IEEE802.15.4
 ▪  Frekvensband: 2 400-2 485,5 

MHz (16 kanaler)
 ▪ Sändeffekt: + 8 dBm
 ▪  Mottagarens känslighet:  

- 102 dBm @ 1 % PER
Strömförsörjning
 ▪  PoE (Power over Ethernet) 

IEEE.802.3af
 ▪ 5 V DC, ≥ 800 mA 
 ▪ hålkontakt 5,5 mm/2,1 mm
 ▪  Effektförbrukning:  

normalt 1,2 W, max 2,5 W
Miljöförutsättning 
 ▪  Drifttemperatur:  

- 10 °C till + 70 °C
 ▪ Skyddsklass: IP40
 ▪  Luftfuktighet: 5-95 %, inte 

kondenserande
Certifikat/normer
 ▪ EN 300 328, EN 301 489-1 
 ▪ EN 55022, EN 55024 
 ▪ IEC 60950-1
 ▪  FCC CFR47 delar 15(b), 15(c)
 ▪  IC RSS-210 och IC RSS-GEN

Fler detaljer och beställningsuppgifter 
finns i de aktuella katalogerna eller i 
systembeskrivningarna från Kaba.

De viktigaste trådlösa funktionerna
 ▪ Bekväm trådlös tilldelning och borttagning av tillträdesbehörigheter
 ▪  Alltid en överblick över dörrstatusen och tillträdeshändelserna (system-

beroende)
 ▪ Omedelbart larm vid inbrott genom en dörr (systemberoende)
 ▪ Firmware uppdateras trådlöst 
 ▪ Dörrar aktiveras via musklick
 ▪ Automatiskt meddelande av batteristatus

Komponenter som stöds
En Kaba wireless gateway 90 40 stödjer upp till 16 tillträdeskomponenter 
och upp till 8 Kaba Wireless Extender 90 41.

Hög säkerhet
Data som sänds mellan gatewayen och dörrkomponenterna kodas med AES 
på såväl nätverks- som applikationsnivå. De nödvändiga nycklarna, som 
genereras av systemet, är unika för varje anläggning.

Utökning av räckvidden
Vid stora avstånd mellan Kaba wireless gateway 90 40 och dörrkomponen-
terna eller vid komplicerade byggnadskonstruktioner kan räckvidden utökas 
med en eller flera Kaba Wireless Extender 90 41. 

Montering
Enheterna installeras enkelt inomhus med hjälp av två skruvar på en vägg 
eller i taket. Tack vare PoE (Power over Ethernet) ansluts bara en Ethernet- 
kabel. Ingen annan kabeldragning krävs. 

Driftsättning
Driftsättning görs via passersystemet eller via gatewayens webbgränssnitt.

Uppdatering
Firmware på Kaba wireless gateway 90 40 uppdateras bekvämt från datorn. 
Vidare ser gatewayen till att de trådlösa uppdateringarna överförs till de 
trådlösa komponenterna.

Anmärkning: Den effektivt tillgängliga funktionsomfattningen hos produkten är beroende av 
den systemkontext, där den används.

Funktioner 
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| Certifierat 
hanteringssystem enligt 
ISO 9001

Kaba wireless gateway 90 40 är trådlöst förbunden med tillträdeskom-
ponenterna och via Ethernet-kabel med passersystemet.  

Måttritning över Kaba wireless 
gateway 90 40 (i mm). 
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