Dørsentral 92 32
for exivo
Optimert for enkeltdører
Dørsentral 92 32 er en effektiv
adgangsstyring som er optimert
for enkeltdører. Takket være
intelligent beslutningslogikk kan
den ikke bare styre adgangen til
enkle dører, men også takle
kompliserte dørkonfigurasjoner
med inn- og utganger.
Enkel installasjon, effektiv bruk
Dørsentral 92 32 oppfyller alle
kravene for moderne sikkerhetskonsepter, og er samtidig enkel
og effektiv å installere og bruke.
Den raske og enkle monteringen
på døren reduserer bruk av tid og
penger ved installasjon.

Minimalt med kabler,
reduserte kostnader
Dørsentral 92 32 kan bruke den
moderne IT-infrastrukturen
i bygningen, noe som gjør at
man trenger minimalt med
kabler. Strømmen kan forsynes
fullstendig med Power over
Ethernet (PoE), slik at du
slipper ekstra strømforsyning.
Kompakt og diskret design
Når dørsentral 92 32 må være
synlig installert, tilpasser den
seg bygningsstrukturen på en
harmonisk måte takket være
den harmoniske og diskrete
designen.

Foredelene i en oversikt
Minimalt med kabler
Bruk av moderne
IT-infrastrukturer.
Effektiv installasjon
Gjennomføres enkelt og
raskt uten elektriker.
Enkel planlegging
Et apparat for hver dør,
inn og utleser.
Sømløs integrering
Enkel integrering i
eksisterende anlegg.
Selvstendig
Autonom takket være
beslutningslogikk og
lokal datalagring.
Fremtidssikker
Forberedt for bruk med
dormakabas mobile access.
Diskret design
Lar seg installere på synlige
områder uten problemer.

Ytelsesegenskaper

Tekniske spesifikasjoner
Støttet RFID-teknologi
LEGIC Advant
Mål
208 × 208 × 48 mm (b × h × d)

Bærbar
datamaskin
exivo

92 32

Nettbrett
Smarttelefon

Adgangsstyring 92 32 er koblet til adgangskomponentene
og via Ethernet-kabel til exivo adgangskontroll system.

Dørstyring
Dørsentral 92 32 administrerer og styrer både enkle og kompliserte dører.
Driftstilstander tilkoblet/frakoblet nettet
Adgangsstyringen kan ta beslutninger sentralt eller lokalt, avhengig
av om den er tilkoblet eller frakoblet nettet.
Driftssikkerhet
Automatisk omstart av anlegget etter strømbrudd sørger for at
systemet umiddelbart er tilgjengelig igjen, helt uinnskrenket.
Støttet periferi
Det kan kobles til to kortlesere:
dormakaba registreringsenhet 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 04

Hus
• Veggmontering
• Farge: lysegrå NCS 1502-B,
frontfolie i hvit RAL: 9016
Grensesnitt
• Ethernet 10/100 Mbps med
DNS/DHCP-server
• 2 koaksiale tilkoblinger for
registreringsenheter
• 4 digitale innganger:
maks. 5 V DC
• 3 reléutganger:
30 V AC/DC; maks 2A
Maks 12V DC 12W ved PoE
Strømforsyning
• PoE (IEEE 802.3af),15.4 W
• PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W
• 24 V DC
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse: IP40
Relativ fuktighet:
5 % til 85 %, ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur:
−0 °C til +50 °C (drift)

Tilkoblinger
Alle tilkoblingene er utført som pluggbare skruklemmer, noe som gjør
at installasjon går raskt og enkelt. Takket være ulike farger og merking
direkte på klemmene får man raskt oversikt over alt.
Sikring mot sabotasje
Manipuleringer på apparatet utløser en alarm fra adgangssystemet
takket være den integrerte sabotasjekontakten.

Måltegning av Dørsentral 92 32
(mål i mm).
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