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Du kan välja att sätta upp en A66 som en Kompaktläsare, stand-alone, eller som en beröringsfri 
läsare i VAKA passersystem eller som porttelefon i VAKA-CALL.

A66 - kombiläsare

A66 som Kompaktläsare

A66 som passersystem och porttelefon

A66 ansluts mot dörrcentralerna B27 och B17 som en RFID 
läsare i VAKA passersystem. 

Programmering av A66:an görs via webbgränssnitt i valfri 
dator. Funktioner du kan uppgradera A66 till i ett VAKA-
system: 
•  Porttelefon (B27 + C10/C11)
•  Larmstyrning
•  Dag-/Nattlås
•  Dörrautomatik
•  Talade välkomstmeddelanden och instruktioner för       
    användarna

Mellan dörrcentralen B27/B17 och A66-kombiläsaren kan 
befintligt kablage (4-ledare) återanvändas upp till 150 meter. 

A66 kan sättas upp helt fristående, utan dörrcentral, och då 
fungera som en Kompaktläsare. 

Programmeringen av funktionerna görs via knappsatsen 
och instruktioner i displayen.
•  10 koder
•  3 veckotidsscheman (vinter-/sommartid)
•  500 nyckelbrickor/fjärrsändare
•  EM/Mifare och inbyggd mottagare för Axemas fjärrsändare
•  Dagöppet
•  5 Språk:
    Svenska, Finska, Norska, Danska, Engelska, Holländska



•  Robust låsbar metallkapsling
•  Knappar i metall
•  Läsare EM4200/4102
•  MIFARE (enbart serienummer)
•  MIFARE DESFire
•  Klartextdisplay
•  Bakgrundsbelysta siffror
•  Inbyggd mikrofon
•  Högtalare integrerad
•  Inbyggd mottagare för Axemas fjärrsändare

TEKNISK DATA

Art. Nr: 2-1660
E-nummer: E5870494

•  Grön diod = lås olåst
•  Gul diod för PIN
•  Röd diod för larmindikering
•  Inbyggd Posten IR-öppning
•  Temperatur: -30° till + 55°C
•  Spänning: från dörrcentral eller 10 – 30 VDC
•  Strömförbrukning: 45 mA-60 mA i vila
•  Mått: 184x87x27 (HxBxD)
•  Max last relä:  1 Amp

FUNKTIONALITET OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

•  A66 - VAKA läsare (RFID) för beröringsfria kort eller brickor har stöd för både Mifare och 
    EM lästeknik. Den har även en inbyggd mottagare för Axemas fjärrsändare. A66 är byggd i 
    en robust och motståndskraftig metallkapsling avsedd för utomhusbruk. En interaktiv 
    dialogstyrd display tillsammans med de 4 funktionsknapparna gör det enkelt att utföra
    funktioner. 

•  Knappsatsen kan användas för personlig kod (PIN) vid t ex. larmstyrning eller för s.k. gruppkod 
    under vissa tider. Den inbyggda högtalaren ger ljudindikeringar vid knapptryckningar, varningar, 
    larm etc. och den används även för porttelefonin samt talmeddelanden. 

•  A66 har ett AUX utgångsrelä som kan användas för att styra ellås, motorlås, dörrautomatik,
    kamera eller varning.

•  Dessutom finns två  ingångar för öppnaknapp samt dörr-/lås-indikering.

•  Läsavståndet är ca 7 cm med PR-4A bricka (EM) och ca 3 cm för MiFare bricka. 

•  Som passersystem kopplas A66 till dörrcentralerna B27 eller B17 och befintligt kablage
    (4 ledare) kan återanvändas upp till 150 meter.
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