Електронна брава с код Codelock CL1000

Арт. №

CL1000SG

Марка:

Codelock

Модел:

KL1000

Гаранция:

12 месеца

Опаковка:

Кутия

Наличност:

На склад

Цена:

115.70 лв

Продукти
на едро:

* Този продукт се продава на едро!
* Минимално количество: 5 бр./м

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ОТСТЪПКА ЗА БРОЙ/М ПРИ ПОРЪЧВАНЕ
от - до
10 бр./м

цена за бр./м
99.00 лв

ОПИСАНИЕ

Електронната брава за шкаф CL1000 е добър избор като замяна на патроните с ключета.
Може да се използва на различни шкафове, шкафчета и бюфети. Бравите могат също
много лесно да бъдат инсталирани към шкафове, които нямат заключваща система,
давайки на потребителя достъп чрез клавиатура без трудоемкото търсене на ключове.
Шкафове
Шкафчета за съблекални
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Медицински подвижни шкафове
Кутии за оръжие
Сейфове
Мощност - 2 x 1.5v AAA.
Операции 15,000 отваряния.
Сигнализиране за изтощена батерия - включва се червена лампичка, след което бравата
се отваря още 100 пъти.
Размери - дължина: 136 мм, широчина: 32 мм, дълбочина: 30 мм.
Материал - Цинкова сплав.

Бутони - Двойно покритие от епоксидна смола.
Фиксиране на резето - Квадрат със страна 8 мм.
Покритие - Сребристо.
За монтаж на закрити пространства.
Кодове.
Информация за програмиране:
Четири типа Код:
1) Мастер Код
2) Подмастер Код
3) Потребителски код
4) Технически код
Фабрични кодове:
Мастер Код: 11 33 55 77.
Потребителски код: 22 44.
- След като монтирате бравата, променете веднага кодовете.
- Всички Мастер и Подмастер кодове са с 8 цифри - 100 000 000 комбинации.
- Всички потребителски кодове са с 4 цифри - 10 000 комбинации.
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- Бравата стои отворена 4 секунди.
Функции.
Преди програмиране изберете най-благоприятната функция:
А) Повтаряем код
Важна подробност: Това е функция по подразбиране и е препрограмирана в новите
ключалки. Това е най-разпространената функция и се ползва там, където ще се ползва
многократно един и същи код.
Б) Еднократен код
Ползвателят въвежда един код, който заключва и след това отключва бравата само
веднъж. След това кодът се трие. Тази функция се използва за кратки времеви рамки,
употреба от много хора, например в спа комплекси. Бравата след това остава отключена,
докато не се въведе следващият еднократен код.
Операционни функции
Бравата има 10 бутона и символ #. Символът # се използва само при програмиране и се
намира зад дръжката.
Нива на кодиране:
Мастер кодът може да:
Отваря бравата.
Променя Мастер кода.
Определя/Променя/Изтрива Подмастер кода и Потребителския код.
Избира между многократна и еднократна употреба.
Ограничава времевата рамка на употреба.
Подмастер кодът може да:
Отваря бравата.
Променя подмастер кода.
Определя/Променя/Изтрива Потребителския код.
Потребителският код може да:
Отваря бравата.
Променя потребителския код.
Един и същи код не може да бъде няколко типа.
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Техническият код може да:
Отваря бравата, без да изтрива Потребителския код.
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