CD30 Codoor
Robust & elegant mekaniskt lås

CD30 är ett batteridrivet kodlås som monteras direkt på dörren. Koderna programmeras
direkt med via knappsatsen. Det är möjligt att manuellt ändra inställningarna så att dörren,
vid behov kan lämnas olåst. Batterierna som krävs är vanliga alkaliska eller litiumceller och
finns att tillgå som tillval. CD30 är lämplig för låshus med ett avstånd på mellan 105 mm
och 116 mm uppmätt från mitten på dörrhandtaget till mitten på låscylindern.
Codoor, ett komplett kodlås som är lämpligt för montering på en dörr, har ett inbyggt
elektroniskt kodlås, en mekanisk låsanordning och en strömförsörjningsenhet i samma
hus. Codoor kan monteras på de flesta dörrar med handtagslås.
Den har designats för att passa skandinaviska låshus och används där tillgången till vissa
områden måste begränsas. Exempelvis dörrar mellan offentliga och privata områden
i banker och butiker; anläggningsrum och laboratorier.

Funktioner:
Har stöd för 9 koder med upp 4 siffror
Kostnadseffektiv och enkel att montera och programmera
Kräver inte komplexa ledningar eller extern ström
Hölje av rostfritt stål
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CD30 Codoor
Robust & elegant mekaniskt lås

Tekniska data:
CD30 Codoor
Driftspänning

Två litium 9V-batterier av typen 6LR61 krävs
(ingår ej)

Driftstid

Upp till 150 000 öppningar (litiumbatterier)
eller upp till 50 000 öppningar (alkaliska
batterier) eller cirka ett år (beroende på vad
som inträffar först)

• Ljudindikator

Intern summer

• LED-indikator

3 x lysdioder (röd/gul/grön)

• Höljets material

Rostfritt stål

• Höljets skydd

IP30

• Driftstemperaturer

0 °C till +50 °C

Miljö

Inomhusanvändning

Storlek

245 mm x 64 mm x 53 mm

Orderinformation:
Typ

Art. nr.

Beteckning

Vikt*

CD30

V54521-C101-A100

CD30 Codoor

0,76 kg

Li-Bat

SE2:73-501

Li-Bat litiumbatteri cell 9V

0,045 kg

*Produktens totala vikt inklusive vikten av dess tillbehör och förpackningar.
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