
Din läsare - slank och vacker 
Kaba kompaktläsare 91 04 
integreras harmoniskt i alla 
byggnadsstrukturer. Utformad 
i en vacker glansig design som 
ingår i Kabas designpremierade 
produktportfölj.

Enkel manövrering och flexibel 
integrering
Håll ett kort, nyckelring eller nyckel 
med RFID-transponderklämma mot 
läsaren. Medarbetaren får tillträde 
via en visuell och akustisk signal.

Anslutningen sker sömlöst i 
samtliga Kaba-system, oavsett 
Online-, CardLink- eller fristående 
drift. 
Inomhus ansluts och kopplas 
läsaren enkelt på den silverfärgade 
grundramen tack vare quickwire-
teknologin. Instickslisten förenklar 
monteringen och underhållet.

För utomhusbruk finns det en 
väderbeständig variant med 
utgående kabel tillgänglig.

En mängd användningsområden
Läsaren kan tack vare sin slanka 
konstruktion monteras direkt på 
dörrkarmar i metall, trä eller plast. 
Installationen är enkel - endast två 
skruvar och ett hål - och kabeln dras 
i regel diskret i dörrkarmen.

Kaba kompaktläsare 91 04 kan 
användas på många sätt: Antingen 
som organisationsläsare eller 
som passerläsare i kombination 
med en passerstyrning i det 
skyddade området. Möjliga 
användningsområden:
 ▪ Ytterdörrar och portar
 ▪ Kontorsmiljöer
 ▪ Automatiska dörrar
 ▪ Hissar
 ▪ Garageportar
 ▪ Parkeringsbommar
 ▪ Motorlås

Kaba kompaktläsare 91 04 
Den smala lösningen 

En översikt över 
fördelarna

 Slank och kompakt
Passar på små ytor, 
direktintegrerad i dörrkarmen 
Vattentät och väderbeständig
IP66-utomhusvarianten trots 
hårt väder
Enkel att montera
Kabeln kan enkelt monteras i 
dörrkarmen; med quickwire-
teknologi eller gjuten utgående 
kabel
Sömlöst integrerad
Fungerar i Kaba Online-, 
CardLink- eller fristående drift
Investeringssäker
Kan kombineras: Blandad drift 
med Kaba-passersystem möjlig
Vacker och praktisk
Modern och robust design utan 
hörn och kanter
Framtidssäker
Förberedd för insats med Mobile 
access
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Teknisk utrustning

 RFID-teknologier som stöds
 ▪ LEGIC (advant & prime) 
 ▪ MIFARE (DESFire & Classic)

Konstruktioner/material/mått
 ▪ 35 x 122 x 16 mm (B x H x Dj)
 ▪  Front: PC-plast, 

repningsskyddsskikt, färg: 
RAL 9005 svart 
RAL 9016 vit

 ▪  Bakvägg: Plast, mattkromad, 
färg: RAL 9006 aluminiumvit

 ▪  IP66-variant: gjuten kabel, 
längd 3,5 m

Gränssnitt
 ▪  RS-485: Anslutning till 

värddator; galvaniskt 
separerad, differentiell

 ▪  Två binära ingångar:  
max 5 V DC

 ▪  1 reläutgång: max 34 V DC/60 
W, max 27 V AC/60 VA

Spänningsförsörjning
 ▪  12-27 V AC, 50/60 Hz eller 

10-34 V DC
 ▪  Effektförbrukning:  

normalt 1,2 W, max 2,2 W
 ▪  Utan spänningsförsörjning 

går klockan max 1 timma
Miljöförutsättning 
 ▪  Temperatur: - 25 °C till + 70 °C
 ▪  Skyddsklass: IP54 (standard) 

IP66-variant gjuten 
(utvändigt)

 ▪  Luftfuktighet: 0-95 %, inte 
kondenserande (standard)

Certifikat/normer
 ▪  EN 301 489-1, EN 301 489-3, 

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

2004/108/EG, 2006/95/EG

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

Intuitiv användarstyrning 
RFID-passermediet hålls framför inläsningsenheten. En akustisk signal 
och en lampsymbol (grön eller röd) signalerar beslutet om passering 
för användaren. Ger tillträde till önskat utrymme - oavsett om det är en 
parkeringsbom, en automatisk skjutdörr, en hiss, ett hinder eller en vanlig 
dörr.

Mångsidig 
Kaba kompaktläsare 91 04 kan monteras på alla dörrkarmar utomhus 
eller inomhus. Genom IP66-skyddet i utomhusvarianten är hårt väder 
inga problem. Dessutom kan den användas optimalt utomhus som 
valideringsläsare i kombination med Kaba CardLink. De tillfälliga 
behörigheterna sparas utrymmes- och tidsexakt direkt på passermediet - 
borttappade passerkort upphör automatiskt att gälla. 
Inomhus är läsaren den ideala lösningen för hissar eller skjutdörrar. Då 
behörigheterna kontrolleras elektroniskt, kan passeringen garanteras 
selektivt, utrymmes- och tidsspecifikt.

Skalningsbar användning
Kaba kompaktläsare 91 04 lämpar sig för såväl enskilda passerpunkter och 
som ett element i en större anläggning. Den finns tillgänglig i flera varianter 
av fasta programvaror med olika programmeringsmöjligheter, beroende på 
storlek och krav.

Anpassningsbar
Läsaren kan snabbt och okomplicerat bytas ut i befintliga anläggningar 
och sömlöst integreras i flera Kaba-system genom att byta den fasta 
programvaran.

En genomgående portfölj
Kabas produktsortiment omfattar flera sömlöst kombinerbara produkter i 
samma högkvalitativa design.

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

Funktioner  

Kaba kompaktläsare 91 04 
Standardutförande

Kaba kompaktläsare 91 04, sett från sidan, 
IP66-utförande med kabelutgång.

| Certifierat 
hanteringssystem 
enligt ISO 9001
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www.kaba.se 


