CD30 Codoor
Robust og elegant mekanisk lås

CD30 er en batteridrevet kodelås, der kan monteres direkte på indendørs døre.
Programmeringen af koderne udføres direkte ved brug af tastaturet. Det er muligt
at ændre indstillingerne manuelt for at efterlade døren ulåst, hvis der er behov for det.
De krævede batterier er standard alkaliske og litium cellebatterier, som kan fås som
tilbehør. CD30 er velegnet til låsehuse med en afstand på mellem 105 mm og 116 mm
mellem midten af dørhåndtaget og midten af låsecylinderen.
Codoor, en komplet kodelås velegnet til montering på en enkelt dør, omfatter
en elektronisk kodelås, en mekanisk låseanordning og en strømforsyning i ét og samme
kabinet. Codoor kan monteres på de fleste døre med håndtags-betjente låse.
Den er designet til at passe til skandinaviske låsehuse og anvendes, hvor adgang til særlige
områdes skal begrænses. Det kan for eksempel være døre mellem offentlige og private
områder i banker og butikker; fabriksrum og laboratorier.

Funktioner:
Understøtter op til ni 4-cifrede koder
Omkostningseffektiv og nem at montere og programmere
Kræver ingen indviklet ledningsføring eller ekstern strømforsyning
Kabinet i rustfrit stål
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CD30 Codoor
Robust og elegant mekanisk lås

Tekniske data:
CD30 Codoor
Driftsspænding

To 9V litium batterier af typen 6LR61
er påkrævet (medfølger ikke)

Driftstid

Op til 150.000 åbninger (litium batterier) eller
op til 50.000 åbninger (alkaliske batterier)
eller ca. ét år (hvad der indtræder først)

• Lydindikator

Intern lydgiver

• LED-indikator

3 x LED (rød/gul/grøn)

• Kabinetmateriale

Rustfrit stål

• Kabinetbeskyttelse

IP30

• Driftstemperaturer

0°C til +50°C

Miljø

Indendørs brug

Mål

245 mm x 64 mm x 53 mm

Bestillingsoplysninger:
Type

Vare nr.

Beskrivelse

Vægt*

CD30

V54521-C101-A100

CD30 Codoor

0,76 kg

Li-Bat

SE2:73-501

Li-Bat Litium battericelle 9V

0,045 kg

*Produktets samlede vægt inklusive vægten af dets tilbehør og emballage.
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