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Kortläsare Contractor

När du som entreprenör får ett stambyte eller renoveringsuppdrag har vi lösningen 
för ett nyckelfritt tillträde till lägenheterna. Du slipper riskera borttappade nycklar, 
bortsprungna husdjur för att dörrar ställs upp eller klagomål på hantverkare som 
står i hallen en lördagsmorgon.

Mobil kortläsare som styr upp till 10 dörrar trådlöst inom 
räckvidd, max 30 m. Batteri- eller nätdrift.

Rättigheter och loggar kommuniceras i bakgrunden med 
din kundportal via 4G.

Enheten drivs med batteri eller 7,5 - 9V DC 1A. Godkänd 
nätadapter kan köpas separat. Kortläsaren kan monteras 
på vägg med väggplåt eller icke-förstörande på dörr med 
plåt för vänster- eller högerhängd dörr. Detta gör enheten 
enkelt flyttbar.

TEKNISK SPECIFIKATION

Bredd 68 mm

Längd 190 mm

Höjd 38 mm

Vikt 170 g

Strömförsörjning 7,5 - 9V DC, 1000 mA

Batteri  Litiumbatteri 7,2V ingår

Uppkoppling 4G

Trådlös teknik  868 MHz, Krypterad med AES128

Kortteknik ISO/IEC 14443A
  Kompatibel med N3, ID06
  Föreberedd för ID06 LOA/PIV

Art. nr 60115

Kortläsare Contractor

Komplettera med monteringsplatta för 
enkel uppsättning av kortläsaren. 

Art. nr 60118
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Motorvred Raptor

När du som entreprenör får ett stambyte eller renoveringsuppdrag har vi lösningen 
för ett nyckelfritt tillträde till lägenheterna. Du slipper riskera borttappade nycklar, 
bortsprungna husdjur för att dörrar ställs upp eller klagomål på hantverkare som 
står i hallen en lördagsmorgon.

Originalet på marknaden. Sedan 2006 har vi tillverkat Raptor 
för de nordiska låstyperna och den passar på över 90% av 
de svenska dörrlåsen. Med andra ord behöver du INTE byta 
låskista, bara ersätt vredet med Raptor – nycklar fortsätter 
att fungera som vanligt samtidigt som tillträdet till utrymmet 
har blivit automatiserat.

Monteringen är HELT trådlös och icke förstörande.  
Du behöver inte borra i dörren.

Raptor styrs trådlöst av Kortläsare Contractor NG som ger 
tillträde för godkänd personal vid avtalade tider.

Vanliga användningsområden är

 - På samtliga lägenhetsdörrar vid ett stambyte. 
  Hyresgäster kan behålla sina egna nycklar och   
  entreprenörer får snabbt tillträde med sina ID06- 
  kort.
 - På dörren till skadeobjekt som skall saneras eller  
  renoveras.

TEKNISK SPECIFIKATION

Bredd 
67 mm

Längd 
198 mm

Höjd 
58 mm

Vikt 
770 gr

Batteri 
Litiumbatteri 7,2V ingår

Art. nr 60122

Motorvred Raptor


