ASSA DBL342
Online dörrbladsläsare

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

DBL342 är en kompakt dörrbladsläsare för beröringsfria kort
och taggar. Läsaren är manipuleringsskyddad då den har all
intelligens säkert på insidan och endast antenndelen på
utsidan.

Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna
förråd, innerdörrar, källardörrar och kontor. All programmering
av systemet sker via ARX, RX WEB eller RiTA programvara och
all konfigurationsdata sparas i en central databas.

DBL342 har tryckesavkänning som i passersystemet tolkas
som en inbyggd öppnaknapp, och dörrlägesindikering via
förreglingsfallen. Ingång för extern öppnaknapp och extern
dörrlägesgivare (till exempel en magnetkontakt)finns.

Fördelarna med centralanslutna dörrbladsläsare är många.
Administrationen av behörigheter är enkel då individuella
kort omgående kan spärras i systemet. De senaste
händelserna sparas i en loggfil i systemet.

DBL342 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY ellås
EL981 med splitspindel. Inga extra hål behöver borras i
dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln
förläggs inne i eller utanpå dörren. Enheten kompletteras
med trycke och låscylinder efter önskemål.

DBL342 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket
möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till
centralenheten i passersystemet.

DBL342 används främst på innerdörrar som springskydd i
lokaler som inte kräver högsta säkerhet (personlig kod).

DBL342 är en miljöanpassad produkt utan miljöpåverkande
PBB eller PBDE i kretskorten.

ASSA DBL342
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

42 mm

200 mm

42 mm

Online dörrbladsläsare

6 mm

Indikeringar

Kan anslutas till

• Dörr olåst/ Giltig passage – blå

• Direktansluts till ARX, RX WEB eller RiTA Passersystem

• Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd
Övrigt
Ingångar/Utgångar

• Valbar rättvänd/omvänd funktion

• Tryckesavkänning

• Vändbar höger/vänster

• Dörrlägesindikering via förreglingsfall

• Har inbyggd sabotagekontakt

• Ingång för extern öppnaknapp

• Gjutna kåpor

• Ingång för extern dörrlägesgivare
(till exempel en magnetkontakt)

Material
• Mattborstad krom
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Data
• Matningsspänning: 		

17,1 V AC/15-28V DC

Artikelnummer

• Strömförbrukning: 		

vid 24V 30 mA

• Förbrukning vid olåst:		

vid 24V 150 mA

• DBL342 med låshus (vändbart höger/vänster)
S556 708 002		
E 58 762 29

• Vikt:		

1,5 kg inkl. låshus

• Temperaturområde:		

-20ºC till +65ºC

• Relativ fuktighet:		

20-70%

• Läsarteknologi:		

EM4102

• Uppfyller kraven för IP54

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

60 mm

CE-kontrollerad och godkänd

M2469.1406

14 mm

