
Beveiliging

luminAXS

De luminAXS lezer is geschikt voor toegangscontrolesystemen en 
voor het in- en uitschakelen van systemen voor inbraakbeveiliging. 
Met de smalle, platte en stevige behuizing voldoet de lezer aan de 
moderne architectonische ontwerpvoorschrifiten. Via de individueel 
programmeerbare lichtring kan volgens de wensen van de klant een 
kleurafstemming worden verwezenlijkt. 

De lezers zijn verkrijgbaar met een Wiegand-interface, zodat een 
breed scala aan toepassingen mogelijk is.

LED-indicatie / lichtring 
De 3 leds van de lezer (groen, geel, rood) worden door de paneeleenheid 
geregeld onder normale bedrijfsomstandigheden. Deze kunnen echter 
wel worden aangepast door gebruik van de configuratie-tool.

De heldere achtergrondverlichting van de keypad en de ingebouwde 
zoemer zorgen voor duidelijke feedback tijdens de ingebruikstelling. 

Interfaces 
De lezers van de luminAXS-serie kunnen via de standaard 
Wiegand-interfaces eenvoudig worden geïntegreerd met de 
toegangscontrolesystemen en inbraakdetectie-technologie 
van Honeywell. 

Montageplaat 
De lezer kan ook individueel worden gemonteerd met de meegeleverde 
montageplaat. Dit kan snel en eenvoudig worden gedaan zonder hulp 
van een Europese aansluitdoos.

Optionele accessoires 
De functionele behuizing wordt aangevuld door de optionele 
visuele kap en een wandplaat voor opbouwmontage.

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

•  Versleutelde Mifare 
DESFire EV1 
afleestechnologie

• IP65 bestendig oppervlak 

• Stevige keypad, met 
achtergrondverlichting

• Verkrijgbaar 
zonder keypad

• Compact ontwerp

• Kleine, platte, 
solide behuizing

• Gemakkelijke installatie

• Zowel geschikt voor 
gebruik binnen als buiten

• 3 status-LED's 

• Lichtring, 
programmeerbaar

• Automatische functie voor 
antenneovereenkomst, 
ook op metaal

• Ingebouwde zoemer

• Wiegand-interface

• Sabotagedetectie 

• Behuizing voor 
wandbevestiging, optie 
voor opbouwmontage, 
visuele kap en 
configuratie-USB 
verkrijgbaar

Optionele wandplaat voor 
opbouwmontage

Optionele visuele kap

Contactloze lezer met 2, 16 of zonder toetsen
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SPECIFICATIES

Nominale bedrijfsspanning +12 V DC

Nominale bedrijfsspanningsbereik 9 tot 15 V DC

Energieverbruik (stand-by) Mifare <40 mA 

Interface Wiegand

Afleestechnologie Mifare DESFire

Beveiligingstype EN 60529 IP65

Milieuklasse conform VdS III

Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +65 °C

Opslagtemperatuur -30 °C tot +70 °C

Afmetingen lezer (B x H x D) 80,4 x 80,4 x 13,5 mm

Afmetingen wandplaat (B x H x D) 80,4 x 80,4 x 6 mm

Afmetingen visuele kap (B x H x D) 95 x 89,2 x 50 mm

Kleur grafietgrijs (vergelijkbaar met RAL 7024)

BESTELINFORMATIE PRODUCTEN

Onderdeelnummer Omschrijving

LU4500BHONA luminAXS MifareD Wiegand-lezer 

LU4516BHONA luminAXS MifareD 16 toetsen Wiegand-lezer

LU4502BHONA luminAXS MifareD 2 toetsen Wiegand-lezer

LU45BHONA luminAXS MifareD Wiegand-lezer geen LR

BESTELINFORMATIE ACCESSOIRES

LU45BB luminAXS wandplaat voor opbouwmontage

LU45COV luminAXS visuele kap

LU45USBCONF Configuratie-USB

LU45SCR Dop, schroefdeksel, set, luminAXS  

REFERENTIES BESTELINFORMATIE

ODPEV28N38 Mifare DesFEV2 8k kaart 38bit-OmniAss&lum

ODKEV28N38 Mifare DesFEV2 8k sleutel 38bit-OmniAss&lum


