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Intelligent rømningsdørterminal 
med innebygget RFID kortleser
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 EDO-100 
 En ny generasjon
 rømningsdørterminal 

EDO-100 er en ny generasjon rømningsdørterminal. 
Hensikten med produktet er visuelt å markere en 
rømningsdør, og åpne den i en nødssituasjon ved hjelp av 
en knapp dersom døren er låst. Når knappen blir trykket 
inn vil døren åpnes, evt. med en kort forhåndsdefinert 
tidsforsinkelse opptil maks 10 sekunder, samt en sirene 
for varsling av bruk. 

EDO-100 overvåker spenningen og vil alltid åpne døren 
når forsyningsspenningen faller bort, f.eks via ekstern 
brann alarm. EDO-100 har også funksjoner for test og 
 vedlikehold av dørmiljøet. I tilfelle strømtap vil 2 innebygde 
oppladbare lithium polymer batterier sørge for forlenget 
drift i opptil 4 timer. Det er også innebygget redundans 
for å sikre produktets funksjoner i en nødsituasjon.

Intelligent overvåkning
I tillegg til at EDO-100 har en vaktmesterfunksjon, over våker 
produktet også signal fra brannalarm samt uautorisert 
åpning av dør. Signaler fra magnetkontakt, mikro bryter og 

brannalarm overvåkes kontinuerlig i normal modus. 
 EDO-100 har en innebygget sabotasjebryter som skal 
forhindre og varsle uautorisert åpning av boksen.

Enkel å identifisere ved hjelp av lyssignaler
EDO-100 avgir et grønt bakgrunnslys i ytre ramme, et 
rødt lys i selve nødknappen og et grønt lys i rømnings-
symbolet som er enkelt å se både i dagslys og i mørket. 
Lyssignalene vil også signalisere ulike driftstatuser og 
programmeringssekvenser.

Nasjonale standarder
Produktet er utviklet og produsert i henhold til relevante 
nasjonale og europeiske standarder. Produktet er testet 
i henhold til EN 13637. I følge gjeldende forskrifter skal 
EDO-100 monteres mellom 800 og 1100 mm over gulvet. 
Nødbrytere og -terminaler skal merkes godt. Skilt for 
markering av nødåpner skal monteres på vegg over 
nødbryteren.
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 Innebygget RFID gir 
 rømningsdørterminalen 
 en teknisk og praktisk 
 merverdi
Standalone adgangskontroll
EDO-100 er også en standalone RFID kortleser for Mifare 
medier. Bruk av kortleserfunksjonen tillater autorisert 
passering i dørmiljøet. Systemet anser således passeringer 
som autoriserte, i motsetning til det som er normalt ved 
bruk av mekaniske nøkler i døren. Kortleserfunksjonen 
programmeres enkelt i henhold til Kaba sin tradisjonelle 
A/B struktur. Programmering av adgangsrettigheter 
gjøres manuelt i en ”whitelist” som kan lagre opptil 4000 
brukermedier. Nye og eksisterende adgangskort med 
Mifare teknologi kan enkelt programmeres i EDO-100.

Enkel å installere - moderne design
EDO-100 er bygget på samme design som Kaba sine kjente 
RFID lesere og benytter samme bunnplate som Kaba 
lesere. Dette sikrer en genial enkel montasje av EDO-100 
som forøvrig er komplett uten noen ekstra styreboks.

Vedlikehold og selvtest ved hjelp av et RFID vaktmesterkort
Det er enkelt å nullstille alarmer samt få systemstatus 
i EDO-100. Det er også like enkelt å foreta periodisk 
funksjonstest av systemet og dørmiljøet. EDO-100 bidrar 
til en sikker og enkel hverdag!
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01 Programmeringskort A
02 Programmeringskort B
03 Brukermedier
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