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Dörrcentral VAKA B28
B28 hanterar en dörrmiljö med bl.a. två modulplatser, dag- och nattlås, porttelefoni

och läsare i VAKA-system.
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De nya dörrcentralerna B18 & B28
Nu lanserar vi Axema VAKAB18/ B28 som är den nya generationen dörrcentraler

som ersätter B17/ B27. B18/ B28 har fördubblad processorkapacitet och fyra

gånger mer minne, vilket säkerställer fortsatt utveckling och utökad funktionalitet.

I B28 finns två fria ingångar för att bland annat låsa upp valda dörrar samtidigt i

sambandmed en nödsituation (exempelvis utrymningslarm), sätta förhöjd

säkerhetsnivå för att låsa dörrar vid en hotsituation, indikera fel i strömförsörjning

m.m. För framtida funktioner har antalet plintar ökats till 47 (B28) jämfört med

tidigare 36 (B27).

Viktigt att tänka på

l B18/ B28 kräver Axema VAKA version 3.70 eller senare.

(https://info.axema.se?version) Befintliga systemmed lägre version måste

uppdateras innan B18/ B28 installeras.

l För styrning av larmsystem kompletteras B28med larmmodulen C20.

l B18/ B28 är kompatibla medäldre dörrcentraler B17/ B27 och B16/

B26.

l För de nya hissplintarna i B18/ B28 rekommenderas en 2.5mm

skruvmejsel.

Funktionalitet och användningsområden
l Dörrcentral VAKAB28 är en komplett centralenhet för en dörr med

integreradwebbplattform och programvara. Dörrcentralen stödjer Power

over Ethernetstandarden 802.3at (PoE+), vilket innebär att en kabel räcker

för dörrmiljöns alla funktioner.

l Dörrcentral VAKAB28 hanterar läsare för in-/utpassering och ingår i ett

VAKA-systemmed upp till 1000 dörrmiljöer (MedB60).

l Inbyggd kalender och registrering av de 5 000 senaste händelserna.
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l För kommunikationen och strömförsörjningmellan dörrcentral och läsare

används 4-trådig kabel.
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Attribut B28

Mått (HxBxD) mm 170x257x54

Kapsling Plast

Montage Väggmontage utanpåliggande

Display Ja

Låsbar kapsling Ja

Strömförsörjning 12-35 VDC eller PoE+ IEEE 802.1 at

Elektrisk anslutning RJ45/ Skruvplint

Inbyggd switch Ja

Inbyggd brandvägg Nej

PoE-stöd Ja

Effekt vila (W) 0.85

Effektmax (W) 1.35

Strömförbrukning vila @12V (mA) 70

Max strömförbrukning@12V(mA) 100

Strömförbrukning vila @24V (mA) 35

Max strömförbrukning@24V(mA) 50

Maxlast relä 1 A 30 VDC

IP-klass IP22

IK-klass IK06

Temperaturområde 0° till +55C°

Inloggningskonton 5 (500medB60)

Personer 1 000 (4 000medC30 och 80 000medB60)

Behörighetsgrupper 40 (4 000medB60)

Org.-grupper 10 (1 000medB60)

Kalendrar 1 (100medB60)

Zoner 6 (600medB60)

Bokning MedB60

Import och export av persondata Ja

Art.-nr 2-2280

E-nummer E5871091
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