Läsare 90 03
Liten och kompakt
Läsarenhet 90 03
En liten och diskret enhet som
passar för montering direkt på
en dörrkarm eller ett valfritt
beslag, även på metallpartier.
Funktioner
Läsare 90 03 bildar tillsammans
med styrenheten en säker lösning
för passerkontrollen och samtidigt bekväm identifiering av
användaren. Läsaren indikerar
både akustiskt och visuellt för
användaren om tillträde har
beviljats eller nekats.

Sabotagesäkerhet
Läsaren installeras på en annan
plats än styrenheten. Oberoende
av läsarens monteringsplats kan
den tillhörande styrenheten
installeras i ett sabotagesäkert
utrymme. Kommunikationen
mellan läsaren och styrenheten
är krypterad och ger därmed den
högsta möjliga säkerheten.
Användningsområden
Läsaren kan användas för
passerlösningar såväl inomhus
som utomhus, beroende på
monteringssättet.

Fördelar
Kompakt konstruktion
Extremt liten för montering
på dörrprofiler eller beslag.
Hög säkerhet
Hög säkerhet med kodad
kommunikation med den
tillhörande styrenheten som
monteras inomhus.
Goda läsegenskaper
Utanpåliggande montering
även på metallparti.
Framtidssäker
Förberedd för användning med
Mobile Access.

Egenskaper

Tekniska uppgifter
Kablage
Kommunikation via koaxialkabel,
50 Ω (RG 174/U rekommenderas)

Måttritning över läsare
90 03 (mått i mm).

Miljö
• Drifttemperatur:
- 25 °C till + 70 °C
• Luftfuktighet: 0 – 95 %,
inte kondenserande
• Skyddsklass: IP55
(med tätning)
Konstruktion
• Hölje och grundplatta:
PBT VALOX 375 X 7001
• Färg: svart
Mått
48,5 × 32 × 18,5 mm
Normer/direktiv
• EN 301 489-1, EN 301 489-3,
• EN 300 330-1, EN 300 330-2
• R&TTE 2014/35/EU

Montering
• Utanpåliggande montering med bottenplatta
• Montering möjlig även direkt på metall
• Kabelanslutning på skruvplint

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

Indikering
Optisk och visuell indikering anger om användaren beviljats eller
nekats tillträde.
Kompatibilitet
Läsaren 90 03 kan användas med dormakaba styrenheter t.ex.:
• Styrenhet 92 00
• Styrenhet 92 3X
• Dörrstyrenhet 91 15
• Dörrstyrenhet 91 25
Observera: Läsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används
tillsammans med.
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