Scantron Codelock12

Markedets flotteste kodelås
- lang holdbarhed
Codelock12 er let at integrere
Kodelåsens lange holdbarhed,
flotte udseende og kompakte
udformning gør, at kodelåsen
let og elegant kan integreres i
ethvert indgangsparti. Codelock12 er fremstillet i en 12 mm
aluminiums profil med taster i
aluminium. Den er stærk og baseret på de bedste tyske
kvalitets traditioner.

Komfort både dag og nat
Med sin eloxerede overflade og
stramme udformning træder
kodelåsen klart frem og er let at
bruge i dagtimerne. I mørke er
kodelåsen diodeoplyst, så den
fremstår diskret, flot og er let at
bruge.

Som stand-alone eller
sammen med en
dørtelefon
Det er både muligt at
bruge kodelåsen alene,
eller som supplement til
Scantron dørstationer.

Koder
Codelock12 kan programmeres
med op til 10 forskellige koder,
der kan varieres med op til seks
kodecifre, alt efter hvor stor sikkerheden skal være. Ud over at
åbne døren kan kodelåsen programmeres til at kontrollere andre funktioner i bygningen, f.eks.
at tænde lys, at åbne garageporten eller forbikoble alarmen.

Sikkerhed frem for alt
Codelock12 kan kun anvendes
sammen med en BUS-baseret
strømforsyning, der åbner døren
via en BUS-kommando til kodelåsen. Døråbningsrelæet sidder
inden for døren, så ved korrekt
installation kan døren ikke åbnes
ved at fjerne eller
manipulere kodelåsen.

Brugervenlige detaljer
Knap nr. 5 har et mærke, så synshæmmede lettere kan orientere sig på tastaturet
Dioden på kodelåsen lyser rødt når døren er låst. Ved korrekt
indtastning af kode lyser den grøn. Samtidig kan den indbyggede buzzer programmeres til at give en lyd, når man taster
og når døren åbnes.

Tekniske specifikationer

Varenummer

AZF 50000-0010

Specifikationer

Kodelås til frembygning - til integration i TCS
dørtelefonanlæg

Dimensioner BxHxD i mm

80 x 113 x 21

Farve

Eloxeret aluminium
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