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VAKA Prestanda:  Läsarterminaler med integrerad funktion:  

10 Dörrar   Högtalare samt mikrofon**  
1000 personer *  Porttelefon förberedda (VoIP)** 
20 Tidscheman  IR mottagare för posten, SDR mm. 
40 Behörighetsgrupper Dialogstyrd display (A56) 
6 Larmområden    
 
*  4 000 personer med expansionsmodul C30 

**  A53 och A56 har mikrofon för porttelefoni, A42 endast högtalare  

 

Aldrig har det varit enklare! 

VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad såväl 
som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem på marknaden tar VAKA klivet 
fullt ut i nätverket, med stöd för IEEE 802.3at standarden. Detta innebär att hela dörrmiljön, inklusive 
elektrisk låsning, strömförsörjs via en standard Ethernet-kabel. Med ett minimum av komponenter 
byggs VAKA systemet upp väldigt enkelt och översiktligt.   
VAKA är utvecklat och tillverkas i Sverige, anpassat efter svenska krav avseende hållbarhet, 
funktionalitet och användarvänlighet. Den smarta integrerade Webb-plattformen i kombination med 
modern systemarkitektur betyder en kostnadseffektiv lösning avseende installation och utbyggnad, 
vilket ger dig ett framtidssäkert passersystem utan gränser! 

 

Axema är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför system och 
produkter för passerkontroll. Företagets sortiment utgörs främst av passersystem, porttelefoner, 
kodlås och kortläsare.  
Produkterna kännetecknas av hög användarvänlighet och robust design anpassad för Nordiska 
förhållanden. Försäljning och installation utförs av ett rikstäckande nät av installatörer inom lås, 
larm, el och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
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VAKA introduktion/översikt 

VAKA är ett renodlat nätverksbaserat (TCP/IP) passersystem med en lång rad fördelar. Det 

kan enkelt integreras i befintliga nätverk vilket får ned kostnaden om du kan använda en 

befintlig infrastruktur, samt fungerar med övriga standardiserade nätverksprodukter såsom  

Wi-Fi, routers och switchar. Givetvis fungerar VAKA även i ett eget nätverk, och då kan du 

använda fabriksinställda IP-adresser för enkel konfiguration. Administration och driftsättning 

sker från valfri dator via dörrcentralens webapplikation. Du slipper hantering med 

mjukvarulicenser och behöver inte ta hänsyn till olika versioner av operativsystem. 

  

 
Läsarna är även dessa nydanande med inbyggda högtalare som standard. Med VAKA får du 

talande instruktioner för hur du exempelvis kopplar till och från larm, hur du byter koder 

eller passerar en dörr. Enklare kan det inte bli. Om du väljer en läsare med display får du 

dessutom alla instruktioner och namnlistor i klartext.  

VAKA är tveklöst marknadens mest tillgänglighetsanpassade passersystem med många 

funktioner där talande meddelanden, aktivering av dörrautomatik på gruppnivå och 

dialogstyrd klartextdisplay är några exempel.  

Välj ett framtidssäkert och modernt passersystem med hög användarvänlighet - välj VAKA!  
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Dörrmiljö – B26 dörrcentral 

VAKA dörrcentraler med integrerad 2-ports switch (RJ45) samt webbaserad programvara.   

 

Dörrmiljö – B16 dörrcentral 
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Dörrmiljö – B06 dörrcentral 

 

B05 dörrcentral: prestanda som B06 men endast för traditionell strömförsörjning 12-35V.  

 

Kabel i dörrmiljön, mellan dörrcentral, läsare och el-lås. 

Kommunikation mellan dörrcentral och läsarterminaler sker via CAN BUS, oskärmad och 
partvinnad kabel skall användas. Ökad area, genom att använda flera par för 
spänningsmatning, ger möjlighet till längre kabelavstånd.  
OBS! Använd alltid separat kabel för styrning av elektriskt lås o. dylikt.  
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VAKA Systembeskrivning 

Exempel I 

Nätverksinstallation med PoE-switch. Kommunikation/spänningsmatning i samma CAT5 UTP 

kabel. Dörr nr. 4 strömförsörjd via lokal transformator 12-24V. 

 
VAKA kan byggas som ett helt eget nätverk, alternativt integreras i ett befintligt nätverk. I det senare 

fallet kan systemets administreras från samtliga datorer i nätverket, via en enkel webapplikation.  

Exempel II 

VAKA med traditionell spänningsmatning från transformator eller batteribackup i separat 
kabel, samt systemkommunikation via CAT 5/6. 
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VAKA Porttelefoni 

VAKA hanterar porttelefontjänsten genom att komplettera dörrcentralen (B26) med en C10 modul, 

och denna fungerar som huvudenhet för porttelefoni. Om ytterligare dörrar (10 dörrar/system) skall 

användas som porttelefon skall dessa B26 kompletteras med C11 moduler.  

 

 

VAKA porttelefoni är baserad på IP-telefoni (VoIP) vilket innebär att telefonsamtalen sker över 

datanätverk och de protokoll vi använder är SIP och RTP. 
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Exempel III 

VAKA IP porttelefoni är en modern och framtidssäker lösning som bygger på 
internettelefoni. Vi använder ett abonnemang från teleoperatören Telavox med en 
månadskostnad på endast kr 9 (jämför med kr 135 för ett traditionellt telefonabonnemang) 
samt låga trafikavgifter.  
 

 

 

 

Exempel IV 

VAKA porttelefoni med traditionellt telefonabonnemang kan vara aktuellt när man byter ut 
en äldre porttelefon och inte har tillgång till Internet. Vi använder oss då av en analog 
omvandlare, s.k. ATA-box. 
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VAKA & Gigaset 

I VAKA kan man även använda trådlösa Gigaset telefoner vilket ger en lösning helt utan kostnader 

för abonnemang eller samtalstrafik. Denna lösning påminner om trådbunden porttelefoni, med 

skillnaden att själva svarsapparaten är trådlös. I fastigheten installeras IP-baserade Gigaset 

basstationer vilka hanterar upp till 6 st. trådlösa telefoner (per basenhet) och flera telefoner kan 

programmeras att ringa på samma anknytning.   

Ett VAKA system kan hantera upp till 400 st. bärbara DECT telefoner. 

 

Exempel V 

VAKA porttelefoni med Gigaset IP-telefoner 

 

VAKA och Gigaset ger porttelefoni en ny dimension som ger användaren många fördelar, där låga 

installationskostnader i kombination med flexibiliteten hos en trådlös svarsapparat är goda exempel.   

På företag, hotellreceptioner och liknande kan personalen känna friheten att kunna förflytta sig 

genom att de alltid kan ha svarsapparaten med sig. 

 

 



Axema Access Control AB    10 VAKA Projekteringshandbok version 1.0 
 

Komponenter 

Dörrcentraler:  

Art. nr. E nr.  Benämning 

2-2260 5877046 B26 

2-2160 5877045 B16  

2-2060 5877044 B06 PoE (ej läsare) 

2-2050 5877047 B05 12-24V (ej läsare)   
 

Läsarterminaler: 

 

Art. nr. E nr.  Benämning: 

2-1560 5877043 A56 Läsare med display 

2-1530 5877038 A53 Läsare med knappsats 

2-1420 5877041 A42 Läsare 
 

Tillbehör: 

 

Art. nr. E nr.  Benämning: 

3-3810 5877473 C81 Vandalskydd A42 

3-3800 5877474 SKHV-A väderskydd A56/A53 
 

Moduler (tilläggsfunktioner):  

Art. nr. E nr.  Benämning: 

2-3100 5877475 C10 Modul huvudenhet porttelefoni 

2-3110 5877476 C11 Modul slavenhet porttelefoni 

2-3150 5877472 C15 Modul motorlås (Safetron) 

2-3170 5877477 C17 Modul reläkort 7 utgångar 

2-3180  C18 Modul radioläsare 
 

2-3120  C12 Modul Audio högtalarutgång 
 

2-3300  C30 Modul expansion + 3000 pers. 
 



Axema Access Control AB    11 VAKA Projekteringshandbok version 1.0 
 

Strömförsörjning 
 

Nätverksswitchar PoE+ med reservkraft: 

Art. nr. E nr.       Benämning:  

2-3510 5175141 C51 PoE switch 4 portar 19” rackmontage 

2-3520 5175142 C52 PoE switch 8 portar 19” rackmontage 

2-3530 5175143 C53 PoE switch 12 portar 19” rackmontage 

2-3560 5175144 C56 PoE switch 4 portar väggmontage 

2-3570 5175145 C57 PoE switch 8 portar väggmontage 

2-3580 5175146 C58 PoE switch 12 portar väggmontage 

Varje aggregat har plats för 4 st. 12V 7Ah batterier (48V PoE) 

PoE (Power over Ethernet) enligt IEEE 802.3 at med upp till 30W per port. Portarna (RJ45) är 

fria att användas för alla typer av nätverkskomponenter, med eller utan PoE.  

En extra port finns tillgänglig som ingång.  

Tabell med batteritider:  
(en dörrmiljö med läsarterminal och inaktivt elektriskt lås motsvarar normalt en last på mindre än 6W). 

 

Art. nr. Modell: Utgångar: Ack. (4 st.) 30W/utg. 15W/utg. 6W/utg. 

2-3510 C51 19” rack 4 7 Ah 2 tim 5,3 tim 14 tim 

2-3520 C52 19” rack 8 7 Ah 60 min 2,5 tim 6,3 tim 

2-3530 C53 19” rack 12 7 Ah 45 min 1,5 tim 4,2 tim 

       

2-3560 C56 Väggm. 4 7 Ah 2 tim 5,3 tim 14 tim 

2-3570 C57 Väggm. 8 7 Ah 60 min 2,5 tim 6,3 tim 

2-3580 C58 Väggm. 12 7 Ah 45 min 1,5 tim 4,2 tim 

 

 
Bild på C52, Art. Nr. 2-3520 

 
 

Även traditionell 12/24V transformator eller batteribackup kan användas om så önskas, t ex 

vid utbyte av gammalt passersystem då befintlig kabel kan nyttjas för strömförsörjning.  


