Aperio E900S offline
Offline MIFARE dörrbladsläsare till ARX

E900S är en offline dörrbladsläsare för beröringsfria MIFAREkort och taggar. Utsidans handtag är frikopplat och kopplas in
vid godkänd kortläsning. Insidans handtag är alltid inkopplat.
Befintligt låshus kan oftast användas vilket tillsammans med
enkel och snabb montering, ger en kostnadseffektiv lösning på
innerdörrar i en ARX-anläggning.
E900S kommunicerar med ARX programvara via MIFARE-kort
eller taggar. En Online-läsare som även fungerar som
uppdaterare, skriver ner aktuell information om offlinebehörigheter samtidigt som dörren öppnas. Därför krävs det
ingen kabeldragning alls till E900S.
All administration av behörigheter till läsaren sker i ARX
passersystem och samma kort kan användas till både
skalskydd och innerdörrar.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Lysdioder på läsaren indikerar avläst kort eller tagg samt
godkänt respektive icke godkänt tillträde. I god tid innan
batterierna tar slut indikeras även lågt batteri via blinkande
lysdiod samt att batterilarmet förs över till ARX via
användarnas passerkort.
Läsaren monteras enkelt i dörrens modulurtag, inget ingrepp
behöver göras på dörren eller karmen. Ingen extern strömförsörjning behövs då läsaren är batteridriven med ett
lithiumbatteri.
Läsaren levereras med uttag för cylinder och med vred på
insidan. Den kan även beställas utan vred på insidan, men det
är ingen lagervara. Läsaren finns för olika dörrtjocklekar och
måste beställas för respektive projekterad dörrmiljö.

Aperio E900S offline
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Offline MIFARE dörrbladsläsare till ARX

CE-kontrollerad och godkänd
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Funktioner
• Läsaren läggs in som en dörr i ARX programvara och
programmeras via PAP mjukvara, ett schemakort och ett
sektor setup-kort.
• Läsaren återgår automatiskt till låst läge efter 5 sekunder
• Läsaren kan ställas olåst genom att visa passerkortet två
gånger. Dörren kan låsas genom att visa kortet igen två
gånger eller så kan låsning ske enligt schema
• Läsaren lagrar de 200 senaste systemändringarna (när set
up kort använts) samt senaste 200 loggarna (godkänd och
icke godkänd öppning samt upplåsning och låsning av
dörr)
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Kommunikation kort och läsare
• Läsarteknologi: Mifare 13.56 MHz med sektorläsning
1 K eller 4K
• Läsavstånd: 1-3 cm (beroende på kort/tagg)
Miljö och batteri
• Batterilivslängd Upp till 40.000 cykler
• Relativ fuktighet Upp till 85%
• Temperaturområde 0 till 60°C
• IP klassning IP52

• Grön = Giltig behörighet
• Röd = Ogiltig behörighet
• Gul blinkning = Batterinivå låg
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• Läsaren kan även ha en audiell indikering vid godkänd
öppning, detta beslutas i PAP
Versioner på läsare
• Uttag för oval cylinder på utsidan och vred på insidan
(cylinder ingår ej)
• Monteringsplatta 45 mm ingår
Dörrtjocklekar (specificera vid beställning)
- 33 till 42 mm
- 43 till 52 mm
- 53 till 62 mm
- Tjocklek över 62 mm på förfrågan

Innehåll i förpackning:
• Utsida + insida
• Trycke L-format ingår
• Batteri 1 st Lithium CR123A
• Fästskruvar för specificerad dörrtjocklek
• Monteringsanvisning
• Beskrivning av signaler
Låshus
Låshus ingår inte med läsaren.
E900S fungerar på de flesta mekaniska låshus t ex. Connect 236,
340, 310 samt Modul 565. Se Projekteringsguide för information
om funktioner tillsammans med respektive låshus.
Övrigt
• Kåpor i borstat rostfritt stål
• Trycke i U-format finns som tillbehör

• Läsaren fungerar för såväl höger- och vänsterhängd dörr

Artikelnummer

• Specialverktyg för byte av tryckespinne kan beställas

• Se separat prislista för läsaralternativ och tillbehör

M2846.1406

Indikeringar på läsare

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

• Batterityp 1 st Lithium CR123A (ingår)

