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Elke toegang en elk 
gebouw is anders

Glazen deuren, draaideuren, garagedeuren, 
schuifdeuren en veel andere toegangen 
hebben verschillende eisen. Ook de vorm-
geving van de bestaande gebouwinfrastruc-
tuur heeft invloed op de eenvoudige en 
rendabele installatie van toegangscompo-
nenten. Met ons brede assortiment, waarin 
toegangsmanagers, deurbesturingen, lezers 
en registratie-units zijn opgenomen, bieden 
we oplossingen die voor elke situatie zijn 
geoptimaliseerd.

Veiligheid
De beschikbare combinatiemogelijkheden 
zorgen voor installaties van het hoogste 
veiligheidsniveau. Zowel buiten (met alle 
belangrijke beveiligingsonderdelen in de 
beveiligde binnenruimte) als binnen het 
gebouw. Onze lezers zijn uitgerust met de 
streng beveiligde RFID-technologieën LEGIC 
Advant en MIFARE DESFire met het Kaba 
ARIOS-veiligheidsconcept.

Installatie 
Heeft u een oplossing voor een nieuwbouw-
pand nodig? Wordt het toegangssysteem in 
uw bestaande gebouw geïntegreerd? Of wilt 
u uw bestaande installatie migreren? Onze 
uitgebreide keuze aan apparaten maakt 
zowel het gebruik van moderne IT-infrastruc-
tuur als hergebruik van bestaande bekabeling 
mogelijk. De apparatuur is volledig compati-
bel met oudere dormakaba-apparaten; u 
hoeft zelfs geen wijzigingen aan de bestaan-
de bedrading aan te brengen.

Voorbereid op de toekomst – een verant-
woorde investering 
Mochten uw behoeften in de toekomst 
veranderen, dan kunt u uw apparatuur ook in 
andere dormakaba-toegangssystemen 
gebruiken. 

Design
De toegang tot uw bedrijf vormt gelijktijdig 
de eerste indruk en het visitekaartje voor uw 
medewerkers en bezoekers. Daarom bieden 
de zichtbare lezers en registratie-units niet 
alleen een hoge mate aan veiligheid en een 
eenvoudige installatie, maar onderscheiden 
ze zich ook door een heel bijzonder ontwerp. 
Het eenvoudige, tijdloze ontwerp en de 
stilistische elementen van onze lezers over-
tuigen niet alleen klanten over de hele wereld, 
maar ook gerenommeerde ontwerpinstituten.



Voor elke installatievorm de juiste 
oplossing – lokale toegangsinstallatie

Omdat de toegangsmanager lokaal bij elke 
doorgang wordt geïnstalleerd, vereist de 
bekabeling van deurbesturing en lezers geen 
grote ingrepen. Bovendien wordt de bestaan-
de netwerkinfrastructuur benut, zodat er in 
het gebouw geen nieuwe kabels hoeven te 
worden getrokken.

Als de toegangsmanager via PoE (Power-
over-Ethernet) van stroom wordt voorzien, is 
er zelfs geen extra stroomvoorziening en ook 
geen elektricien meer nodig. Deze oplossing is 
vooral geschikt voor nieuwe installaties in 
gebouwen met een moderne IT-infra-
structuur. Voordeel van deze oplossing is een 
eenvoudige en snelle installatie.



Voor elke installatievorm de juiste 
oplossing – centrale toegangsinstallatie

De toegangsmanager wordt centraal in de 
technische ruimte van een gebouw geïnstal-
leerd. De bekabeling voor de lezers en 
deurbesturingen loopt vanaf elke doorgang 
naar de centrale toegangsmanager. Dit is de 
klassieke installatievorm, die vooral in 
bestaande gebouwen wordt ingezet.

Deze oplossing is geschikt wanneer er al 
centrale bedrading aanwezig is. Ook als de 
toegangsmanager om veiligheidstechnische 
of organisatorische redenen in een IT-kast 
moet worden geïnstalleerd, is deze oplossing 
de beste keuze. Belangrijkste voordeel is dat 
al het onderhoud centraal vanaf één locatie 
kan worden uitgevoerd.



Kaba-toegangsmanager: voor alle eisen
De Kaba-toegangsmanagers voldoen aan alle eisen op het 
gebied van moderne veiligheidsconcepten. De krachtige 
toegangsbesturingen met hun intelligente beslissingslogica 
en vrije programmering regelen niet alleen de toegang bij 
eenvoudige doorgangen en toegangspunten, maar ook bij 
bedrijfskritische, streng beveiligde ruimten. Dankzij de 
diverse varianten die wij bieden, is voor elke installatie een 
optimale oplossing mogelijk.



De Kaba-toegangsmanagers in
een oogopslag

Kaba-toegangsmanager 92 30
De Kaba-toegangsmanager 92 30 is 
speciaal ontworpen voor afzonder-
lijke doorgangen. De snelle en 
eenvoudige montage bij elke deur 
vereenvoudigt de installatie en 
reduceert de kosten. De stroomvoor-
ziening kan volledig via PoE plaats-
vinden, zodat er geen extra bekabe-
ling hoeft te worden aangelegd.

Kaba-toegangsmanager 92 00
Met zijn flexibele en uitbreidbare 
opzet biedt de Kaba-toegangs-
manager 92 00 talloze installatie-
mogelijkheden. Hij kan als los 
apparaat lokaal in de buurt van een 
doorgang worden geïnstalleerd, 
maar ook in een apparatenkast of 
op een centrale locatie in combinatie 
met aanvullende input/output-mo-
dules.

Kaba-toegangsmanager 92 90
De Kaba-toegangsmanager 92 90 is 
een krachtige, centrale besturing 
voor complexe toegangsoplossingen. 
Hij is leverbaar in een uitvoering voor 
wandmontage en in een uitvoering 
voor plaatsing in een IT-rack. Deze 
toegangsmanager is vooral geschikt 
voor gebouwen waarin al centrale 
bekabeling aanwezig is. 



Voor elke doorgang de juiste 
oplossing – combineerbare 
diversiteit

Kaba-compactlezer
De Kaba-compactlezer integreert alles in één apparaat. Hij 
kan eenvoudig worden geïnstalleerd en heeft een compact 
ontwerp, dat in elke gebouwstructuur kan worden geïnte-
greerd. De lezer is vooral geschikt voor plaatsing bij toegangs-
punten binnen. De compactlezer 91 10 is geoptimaliseerd 
voor wandmontage, de 91 04 voor montage op deurlijsten. 
Met beschermingsklasse IP 66 is het apparaat water- en 
stofdicht, en daarom ook uitstekend geschikt voor gebruik 
buiten.

Kaba-remote lezer*
De remote lezer biedt het voordeel van een scheiding tussen 
registratie-eenheid en besturingsapparaat. Dit maakt hem 
geschikt voor installaties met het hoogste veiligheidsniveau, 
met alle belangrijke beveiligingsonderdelen in de beveiligde 
binnenruimte. De remote lezer 91 15 is bedoeld voor een-
voudige doorgangen, de lezer 91 25 voor complexe situaties, 
zoals deurconfiguraties met in- en uitgangen.

Kaba-biometrielezer 91 50*
De Kaba-biometrielezer 91 50 staat garant voor een eendui-
dige, veilige en snelle toegangscontrole. In het huidige 
Kaba-design kan de biometrielezer uitstekend in de moderne 
architectuur worden geïntegreerd. Hij combineert de be-
proefde identificatiemethodes met RFID en vingerafdruk met 
een handig tiptoetsenpaneel. Met zijn hoogwaardige biome-
triesensor kan de lezer zowel voor biometrische identificatie 
als voor verificatie worden ingezet.

*Opmerking: De daadwerkelijk beschikbare functionaliteit van het 
product is afhankelijk van het systeem waarin het wordt gebruikt.



Optimale toegangsonderdelen voor elke 
situatie

Kaba-registratie-units
De Kaba-registratie-units zijn over het algemeen gescheiden 
van het besturingsapparaat (remote lezer of toegangsmana-
ger). Het besturingsapparaat kan dan in een ruimte worden 
geïnstalleerd die bestand is tegen sabotage, terwijl de 
registratie-unit zich direct naast de deur bevindt. Voor elke 
montagelocatie zijn er diverse varianten met een aanspre-
kend ontwerp. De communicatie tussen de registratie-units 
en de besturing is gecodeerd en garandeert een hoog 
veiligheidsniveau.

De Kaba registratie-unit 90 00 biedt vrijheid in design: De 
registratie-unit kan in een designbehuizing of in een geheel 
op de locatie afgestemde behuizing worden ingebouwd. Het 
component past in veel Europese schakelaarafdekkingen.

De Kaba-registratie-unit 90 01 heeft een innovatief, hoog-
glanzend ontwerp en onderscheidt zich door zijn slanke en 
compacte vorm. Op die manier past hij subtiel en harmonieus 
in moderne gebouwstructuren.

De Kaba-registratie-unit 90 02 met slijtvast PIN-toetsenblok 
voor doorgangen met verhoogde veiligheidseisen kan in de 
binnen- of beschermde buitenzone worden gebruikt. De 
bediening van het PIN-toetsenblok wordt door ‘Guide by 
Light’ ondersteund.

De registratie-unit 90 03 is smal, klein en geschikt voor 
directe montage op deurlijsten en diverse deurbeslagen.

De Kaba-registratie-unit 90 04 onderscheidt zich door zijn 
slanke en compacte vorm. Hij kan rechtstreeks tegen deur-
lijsten van metaal, hout of kunststof worden gemonteerd. 
Het apparaat is water- en stofdicht, en daarom ook zeer 
geschikt voor gebruik buiten.

Kaba-uitbreidingsmodule
De uitbreidingsmodules 90 30 en 90 31 worden ingezet als er 
voor het besturingsapparaat extra digitale ingangen of 
relaisuitgangen nodig zijn, bijvoorbeeld voor een liftbesturing 
of voor raambewaking. De montage is heel eenvoudig en 
vindt plaats door de uitbreidingsmodule in het besturingsap-
paraat te steken. Dankzij de bewaakte ingangen biedt 
module 90 31 een verhoogde mate aan veiligheid. 
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Overzicht van de systeemtopologie 
van Kaba-toegangsmanagers

Opmerking: De daadwerkelijk beschikbare functionaliteit van het 
product is afhankelijk van het systeem waarin het wordt ge- 
bruikt. De afbeelding is een voorbeeld van een mogelijke  
systeemopbouw.



Eigenschappen van de Kaba-
toegangsmanagers

92 30 92 00 92 90
Lezer

Geïntegreerde lezer op basis van
Multi RFID Device 2 2 -

Maximaal aantal lezers
per toegangsmanager 2 8 16

Interfaces
RS485 Partyline √ √ √
RS232 voor periferie-onderdelen 1 2 1

Coax-aansluitingen voor registratie-units 2 2 -
Digitale IO's

Aantal ingangen (bewaakt) 4 (4) + sabotagecontact 4 (4) 
18 (16) + sabotagecon-

tact

Aantal relaisuitgangen 3 3 16

Hardware-opties

Uitbreidbaar met extra
I/O-modules - √ -

Passieve RS485-interface √ √ √
Actieve RS485-interface - - √
Software-opties
Geheugenoptie 2.000/8.000 √ √ √

Geheugenoptie 10.000/40.000 √ √ √

Geheugenoptie 50.000/100.000 √ √ √

AVISO √ √ √

CardLink √ √ √

Gegevensversleuteling √ √ √

Aantal lezers 2 2 / 4 / 8 2 / 4 / 8 / 16

Voeding
PoE √ - -
110/230 V AC - - √
12/24 V DC √(24 V) √ (12/24 V) √(24 V)
Variant/montage

Opbouwbehuizing voor 
montage binnen

DIN-rail-
montage

Wandbehuizing, rack-
behuizing (19’’)

Certificeringen
Toegelaten conform UL 294 √ √ √
CE √ √ √
FCC √ √ √
UL 60950 √ √ √

Meer informatie en bestelgegevens vindt u in de desbetreffende 
dormakaba-catalogi of in de systeembeschrijvingen. De daad-
werkelijk beschikbare functionaliteit van het product is afhanke-
lijk van het systeem waarin het wordt gebruikt. De afbeelding 
geeft de maximaal leverbare prestaties weer.



Eigenschappen van de 
Kaba-lezers

Meer informatie en bestelgegevens vindt u in de desbetreffende 
dormakaba-catalogi of in de systeembeschrijvingen. De daad-
werkelijk beschikbare functionaliteit van het product is afhanke-
lijk van het systeem waarin het wordt gebruikt. De afbeelding 
geeft de maximaal leverbare prestaties weer.

91 10 91 04 91 15 91 25
Lezer
MRD (Multi RFID Device) √ √ √ √
Interfaces
RS-485 √ √ √ √
Coax-aansluiting voor registratie-unit - - 1 2
Digitale IO's
Aantal ingangen 2 2 2 4
Aantal relaisuitgangen 1 1 1 3
Ingang voor tampercontact - - - 1
Voeding
10-34 V DC √ √ √ √
Variant/montage
Kabeldoorvoer op de wand √ √ - -
Verzonken kabeldoorvoer √ √ - -
Montage op DIN-rails - - √ √
IP beschermingsklasse

IP40/IP54 IP54/IP66 IP20 IP20

Certificeringen
CE √ √ √ √
FCC √ √ √ √

UL 60950 √ √ √ √

UL294 √ √ - -



Eigenschappen van de Kaba-
registratie-units

Meer informatie en bestelgegevens vindt u in de desbetreffende 
dormakaba-catalogi of in de systeembeschrijvingen.

90 00 90 01 90 02 90 03 90 04
Lezer
Toetsenblok voor invoer PIN - - √ - -
Interfaces
Coax-aansluiting √ √ √ √ √
Variant/montage
Kabeldoorvoer op de wand - √ √ - √

Verzonken kabeldoorvoer √ √ √ √ √

Montage op deurlijst - - - √ √
IP beschermingsklasse

IP20 IP40/IP54 IP40/IP54 IP40/IP54 IP66

Certificeringen
CE √ √ √ √ √
FCC √ √ √ √ √

UL 60950 √ √ √ √ √



De verschillende toegangs- en 
mediaoplossingen op een rijtje
U heeft de vrije keuze
Identiteitskaart, chip, Kaba-smart key of sleutelhanger: 
Ze openen al uw deuren. De toegangsmedia zijn geba-
seerd op de RFID-chiptechnologie. Dankzij de koppeling 
aan het Kaba-systeem krijgen ze een speciale versleute- 
ling van Kaba, die garant staat voor een veilige en  

 
gecontroleerde toegang. Bij verlies kan de bevoegdheid 
eenvoudig worden verwijderd. Vervolgens kunnen er net 
zo gemakkelijk nieuwe toegangsmedia worden gepro-
grammeerd en uitgegeven.

01

De toegangscontrole via 
kaart en leesapparaat is 
eenvoudig, handig en 
veilig.

04

De mechanische 
oplossingen bieden 
superieure beveiliging in 
combinatie met optimaal 
rendement en minimale 
milieu-impact.

02

De biometrische 
verificatie is comfortabel 
en veilig.

03

De elektronische 
sluitsystemen bieden 
uitgebreide 
mogelijkheden voor 
toegangsbeheer.

Draadloze toegangscontrole
Met de draadloze componenten van Kaba kunt u elek-
tronische sluitcomponenten heel eenvoudig via een 
draadloze verbinding in uw systeem integreren. Dit is 
bijvoorbeeld handig in historische gebouwen of glazen 
deuren waarin geen bedrading kan worden aangebracht. 
De configuratie op locatie vervalt, omdat de program-
mering centraal vanuit het toegangsbeheer plaatsvindt. 
Toegangsrechten kunnen zo sneller worden gewijzigd en 
installatietoestanden eenvoudiger worden opgevraagd.

Biometrische toegangscontrole
De biometrische toegangscontrole overtuigt dankzij de 
eenvoudige bediening en een superieure gebruikers- 
ervaring – inclusief hoge gegevensbeveiliging. Zo ontstaan 
er geen veiligheidsrisico’s door verloren of overgedragen 
identiteitsbewijzen. Bovendien is de oplossing zeer 
rendabel.

De daadwerkelijk beschikbare functionaliteit van het product is 
afhankelijk van het systeem waarin het wordt gebruikt.



Andere oplossingen voor 
complexe eisen

Naast de Kaba-toegangsoplossingen bieden we vele 
andere oplossingen voor meer veiligheid en voor trans-
parante processen. Voorbeelden hiervan zijn onze 
mechanische sluitsystemen en onze fysieke toegangs-

systemen. Daarnaast leveren wij producten voor tijds-
registratie. Als u hierin geïnteresseerd bent, adviseren wij 
u graag.

Mechanische sluitsystemen Integrale toegangsmanagementsystemen

Tijdregistratiesystemen Fysieke toegangssystemen
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