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KOMPAKT SKAB TIL
HOTELLER ELLER ANDRE
STEDER MED MANGE
GÆSTER

AIR: HOTEL

INDBRUDSSIKRING AF DINE VÆRDIGENSTANDE
EGENSKABER
• Kompakt skab for hoteller, kollegieværelser eller andre steder med
mange gæster

• Nødåbningsfunkion med nøgle

• Størrelsen er velegnet til opbevaring af laptops og tablets

• Forberedt for fastboltning i ryg og i bund

• Elektronisk kodelås med programmerbar masterkode og brugerkode
• CEU- unit med kabel og software kan tilkøbes for udskrivning af
logg mm

BY

• Konstruktion med ståldør og 2 mm stålkabinet

AIR: HOTEL
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LÅSE

KONSTRUKTION
Skabet er udstyret med en elektronisk lås.
Koden indstilles af brugeren når skabet
lukkes. Brugeren lader blot døren stå åben
når der checkes ud, så den næste bruger kan
lave en ny kode

MASTER KODE
Med en master kode kan man få adgang og kontrol over skabet.
Master koden giver også adgang til en hukommelses funktion loggen. Denne log kan downloades til en PC eller Laptop.
LOGGEN
En 105 hukommelse kan læses via et tastatur eller LCD skærm som
viser tidspunkt, dato og metode hvorpå skabet er åbnet. Skabet
kan åbnes ved hjælp af brugerkode, master kode eller nødåbning
NØDÅBNING
I tilfælde af strømsvigt eller batteriet løber tør for strøm kan
skabet åbnes med en mekanisk nøgle.
HÅNDHOLDT PROGRAMMERINGSENHED
Via den håndholdte programmeringsenhed er det muligt at
indstille en master kode til skabet. Dette giver en bestemt
autoriseret person bemyndigelse i tilfælde af f.eks. glemt kode.

RIGLER
To stålbelagte rigler på 16 mm.
DØR & KABINET
Døren er lavet af 4 mm stål og væggene af 2 mm stål

FASTBOLTNING
Den medfølgende monteringskit sikrer at skabet ikke kan fjernes.
Skabet har fire fastboltnings huller i bunden som hver er 7,5 mm i
diameter. Bolte leveres til montering i murværk. Andre bolte kan
tilkøbes.

INSTALLATION GUIDE
Krav til døråbning 135 mm.
Giv 25 mm ekstra til beskyttelse af tastatur.
(se illustration ovenfor)

Autoriseret forhandler
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