Scantron Codelock12

Marknadens snyggaste kodlås
- lång hållbarhet
Codelock12 är lätt att
integrera
Kodlåsets långa hållbarhet,
snygga utseende och kompakta
utformning gör att kodlåset lätt
och elegant kan integreras vid
varje ingång. Codelock 12 är
framställt i en 12 mm aluminium
profil med knappar i aluminium.
Den är stark och har baserats
på de allra bästa tyska kvalitets
traditioner.

Komfort både dag och
natt
Med sin eloxerade yta och
strama utformning framhävs
kodlåset och är lätt att använda
under dagtid. I mörker är
kodlåset upplyst av dioder, så
att det visas diskret, snyggt och
är enkelt att använda.

Som stand-alone eller
tillsammans med en
porttelefon
Det är möjligt att
använda kodlåset
ensamt eller som
supplement till en av
Scantrons porttelefoner.

Koder
Codelock12 kan programmeras
med upp till 10 olika koder som
kan varieras med upp till sex siffror, allt efter hur hög säkerheten
ska vara. Ut över att öppna 		
dörren kan kodlåset
programmeras till att kontrollera
andra funktioner i byggnaden,
t.ex. att tänkta lyset, att öppna
garageporten eller förbikoppla
alarmet.

Säkerhet framför allt
Codelock12 kan endast användas tillsammans med en
BUS-baserad strömförsörjning
som öppnar dörren via ett BUSkommando till kodlåset.
Dörröppningsreläet sitter
innanför dörren, så vid korrekt
installation kan dörren inte
öppnas genom att ta bort eller
manipulera kodlåset.

Användarvänliga detaljer
Knapp nr. 5 har ett märke så att synskadade lättare kan
orientera sig på knappsatsen.
Dioden på kodlåset lyser rött när dörren är låst. Vid korrekt
inknappning av kod lyser den grönt. Samtidigt kan den
inbyggda buzzern programmeras till att låta när man knappar
och när dörren öppnas.

Tekniska specifikationer

Varunummer

AZF 50000-0010

Specifikationer

Kodlås till fasad - till integration i TCS porttelefonanläggning

Dimensioner BxHxD i mm

80 x 113 x 21

Färg

Eloxeret aluminium
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