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Anvendelse 
Aflæsning af stregkoder og QR-koder anven-
des hvor fragtbreve, parkeringsbilletter, ud-
kørselsbilletter, gæstekort, sygesikringskort 
mv. skal benyttes til at opnå adgang. 
 
Stregkoder og QR-koder kan aflæses fra både 
papir, pap, plast, labels og skærme (telefoner 
mv.). Man kan således både printe, poste og 
maile adgangsnøglen til den man ønsker at 
give adgang. 
 
Med UniLock ID-kort design og produktion 
kan operatører endda selv udskrive adgangs-
nøglen til personen, der skal have adgang i 
døre med stregkodelæsning. 
 
Aflæsning af stregkoder og QR-koder kan an-
vendes i kombination med andre læsetekno-
logier såsom magnetkort, berøringsfri, hånds-
ender, telefonnummer, nummerplader mv., 
hvilket giver ét samlet adgangskontrolsystem 
uanset medie. 
  
Beskrivelse 
Stregkodelæseren understøtter både 1D-
stregkoder (almindelige) og 2D-stregkoder 
(QR-koder, datamatrix mv.) . 
 
Læsning af stregkoder består af en stregko-
delæser, som aflæser stregkoden, og sender 
stregkodedata til UniLock interfaceprintet. 
Interfaceprintet er monteret som en ”læser” 
på en låsecomputer, hvor interfaceprintet 
omdanner stregkodedata til en standard 
UniLock nøglekode og sender nøglekoden til 
låsecomputeren. 

 
Aflæsning af stregkoder fungerer automatisk 
efter montage, da interfaceprintet både for-
syner og varetager den grundlæggende op-
sætning af stregkodelæseren udover styring 
af læserens lydgiver. 
 
Læseren har et 2m fastmonteret kabel og for 
montage medfølger et 90 grader vinkelbe-
slag. Vinkelbeslaget kan fastgøres fx på en 
væg med et andet 90 grader vinkelbeslag 
eller med lidt snilde i en vejrskærm (fx Unitek 
T240-S).   
 
Interfaceprintet forsynes direkte fra låsecom-
puteren og kan indbygges i samme montage-
kassen (LS10-KAS2) som låsecomputeren. 
Interfaceprintet indeholder flere lysdioder til 
at vise aktuel status.  
 
 
Data 
Interfaceprint PCB168-PIC156 
Interface 1 (J3) 
  Forsyning:  8-14 VDC, 90 mA 
Interface 2 (J11) Til LS10 
  Indgange:  3 stk. TTL (lysdioder) 
  Udgange:  2 stk. åben kollektor (data) 
Interface 4 (J8) Stregkodelæser (DB9 han) 
Størrelse:  110 x 80 x 30 mm, 60 g 
 
Stregkodelæser  GFS4450-9 
Forsyning:  5VDC, Max 1,25 W 
Kabel (fastmont.): 2m kabel med DB9 hun. 
   (inkl. forsyning) 
Beskyttelsesklasse: IP54 
Størrelse:  39 x 57 x 58 mm, 208 g 
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