
Den sabotagesäkra passerlösnin-
gen
Kaba fjärrläsare 91 15 erbjuder 
fördelen med en separering 
av registreringsenheten och 
dörrstyrningen. Därmed lämpar 
den sig för installationer skyddade 
inomhus för styrning av en 
oskyddad genomgång utomhus.

Flexibel integrering
Tack vare den flexibla anslutningen 
kan Kaba fjärrläsare 91 15 
integreras i samtliga Kaba-system, 
oberoende av Online-, CardLink- 
eller fristående drift.

Styrenheten är generellt en 
utveckling av registreringsenheten 
och tillåter en kabeldragning nära 
dörrar. Kommunikationen är 
krypterad och erbjuder därmed 
högsta möjliga säkerhet.

Användningsområden
Kaba fjärrläsare 91 15 lämpar 
sig speciellt för ytterdörrar 
och genomgångar, där en hög 
säkerhetsnivå är nödvändig.

Beroende på funktionstyp stödjer 
den olika system och teknologier 
och är därigenom tillgänglig i olika 
utföranden och kombinationer av 
registreringsenheter.

Användningsområden
 ▪ Ytterdörrar och portar
 ▪ Automatiska dörrar
 ▪ Hissar
 ▪ Garageportar
 ▪ Parkeringsbommar
 ▪ Entréer
 ▪ Motorlås

Kaba fjärrläsare 91 15

En översikt över 
fördelarna

Sabotagesäker
 Installationen skyddad inomhus
Designfrihet
 Absolut frihet i designen, tack 
vare valbar registreringsenhet
Sömlöst integrerad
 Fungerar i Kaba Online-, 
CardLink- eller fristående drift
Investeringssäker
 Utbyggbar, då den kan 
kombineras med flera Kaba-
passersystem
Framtidssäker
 Förberedd för användning med 
Mobile access



Teknisk utrustning

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

Konstruktioner/mått
 ▪ 70 x 106 x 45 mm (B x H x Dj)
 ▪ Färg: svart
 ▪ Hus: för DIN-skena 

Gränssnitt
 ▪  Koaxialanslutning för 

registreringsenheter
 ▪ RS-485: Anslutning till   

 värddator, galvaniskt   
 separerad
 ▪ 2 binära ingångar:  

 max 5 V DC
 ▪ 1 reläutgång:  

 max 34 V DC/60 W,  
 max 27 V AC/60 V AC 
Spänningsförsörjning
 ▪ 12-27 V AC, 50/60 Hz eller  

 10-34 V DC
 ▪ Effektförbrukning:  

 normalt 3 W, max 4,5 W
 ▪ Utan spänningsförsörjning  

 går klockan i minst 24 timmar 
Miljöförutsättning
 ▪ Temperatur:  

 - 25 °C till + 70 °C
 ▪ Skyddsklass: IP40 
 ▪ Luftfuktighet: 0-95 %, inte  

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

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

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

Montering
Monteringen av fjärrläsaren sker inomhus eller skyddat utomhus på en 
DIN-skena. Till fjärrläsaren ansluts en registreringsenhet. 
Anslutningar
Alla anslutningar är utförda som skruvklämmor; vilket garanterar en enkel 
och snabb installation.
Signalering
RFID-passermediet hålls framför registreringsenheten. En akustisk signal 
och en lampsymbol (grön eller röd) signalerar beslutet om passering för 
användaren.
Mångsidig
Kaba fjärrläsare 91 15 kan exempelvis användas som valideringsläsare i 
ingångsområdet: tillfälliga behörigheter sparas dagligen på nytt direkt på 
kortet - borttappade passermedier förlorar automatiskt sina 
tillträdesbehörigheter. 
Skalningsbar insats
Fjärrläsaren lämpar sig för såväl enskilda passerpunkter som för ett element 
i en större anläggning. Beroende på anläggningens storlek och krav finns 
läsaren tillgänglig i flera varianter av programvara med olika 
programmeringsmöjligheter.
Anpassningsbar
Fjärrläsaren kan bytas snabbt i befintliga anläggningar. Dessutom kan den 
sömlöst integreras i olika Kaba-system genom ett byte av programvara. 
En genomgående portfölj
Kabas produktsortiment omfattar kombinerbara produkter i samma 
högkvalitativa design.

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

Funktioner

Funktion i kombination med följande 
styrenheter och registreringsenheter:

Fjärrläsare funk-
tionstyp Access 
Manager

Fjärrläsare 
funktionstyp 
Subterminal

Fjärrläsare 
funktionstyp 
E300 V4

Registreringsenhet 90 00   

Registreringsenhet 90 01   

Registreringsenhet 90 02   -

Registreringsenhet 90 03   

Registreringsenhet 90 04   

 Stöds   - Stöds inte
| Certifierat 

hanteringssystem 
enligt ISO 9001
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