IST Slutblik

Fjernbetjenings-slutblik
- Let åbning og nem adgangskontrol
Åben døren efter behov
Fjernbetjenings-slutblikket er den
seneste nyhed fra tyske IST, som
er kendt for kvalitet og
driftssikkerhed.
Du kan nu åbne døren ved hjælp
af et fjernbetjenings-slutblik, der
giver brugeren fleksibilitet,
brugervenlighed og sikkerhed.
Fjernbetjeningen til døråbning giver muligheder for flere forskellige kommandoer:
• Døråbning i 6 sekunder
• Døråbning i 1 minut
•”Uendelig” døråbning
• Låsning af dør

Fjernbetjenings-slutblik
med antenneenhed til
montage i dørkarmen.

Fjernbetjeningen har en
rækkevidde i fri luft på 50 m.

Hvor kan det bruges?

Åben døren med op til 12 fjernbetjeninger per dør.

Fjernbetjenings-slutblikket kan
anvendes alle steder, hvor man
har brug for let døråbning eller
simpel adgangskontrol - f.eks. til:
• Hoveddøren
• Lejlighedsdøren
• Lageret
• Butikken
• Porten
• Bagdøren
• Værkstedet
• Toilettet
• Containeren
Kun fantasien begrænser mulighederne. Desuden er løsningen
en god idé, hvis man har behov
for at åbne døren på afstand.

Åben døren efter behov med en enkel fjernbetjening
Døråbning i 6 sekunder
”Uendelig” døråbning
Døråbning i 1 minut
Låsning af dør

IST Slutblik

Let installation og simpel drift
Let installation
Installationen er let som for et almindeligt slutblik. Der skal kun
arbejdes på karmsiden af døren.

Fjernbetjeningsslutblik kan monteres i en dørkarm
med udgangstryk
indvendigt.

Slutblikket er med justerbar falle og til montage fås flere typer af
stolper, så det altid kan tilpasses døren. Slutblikket skal strømforsynes med 12 VDC.

To versioner: Som sikkerheds-slutblik og som standard kompakt model
Standard slutblikket A5000-F er en kompakt model i rustfrit stål med en brudstyrke på 500 kg. Det bruges i døre med et
almindeligt låsebehov.
Til døre med behov for en stærk og meget sikker aflåsning anvendes sikkerhedsmodellen FT500--F med en brudstyrke på
800 kg. Monteret på en lang stolpe i karmen er det en meget sikker løsning.
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Specifikationer
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Begge fjernbetjeningsslutblik er kompakte i
forhold til tidligere slutblik.
Dybden ind i karmen er
kun 16 mm.

Strømforsyning – 12 VDC
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Strømforbrug – 200 mA
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Op til 12 fjernbetjeninger i hukommelsen
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Overholder branddørskrav
Justerbar falle
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Tilbagemelder
Styrke – 500 kg
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Styrke – 800 kg
Dimensioner - BxHxD 16x80x26 mm
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