Artikelnummer
20180760

Bild

Beskrivning

NOKEY 521 G

Pris
Kontakta oss

NoKey 521 är ett motorlås där man enbart har behov av
motorstyrningen av låsregeln. NoKey 521 levereras utan
vred och trycke. Installationen gör ingen åverkan på
dörren. Istället sker montering med de tillbehör man har
för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.
E-nummer: 5870745

20180720

NOKEY 523 MIF KG20

Kontakta oss

NoKey motor online med knappsats. Utan vred på insidan.
Möjlighet att montera cylinder. Med fast tryckespinne
erhålls nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt
alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För
högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt
regellås. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även
som initieringsläsare för NoKey offline.
E-nummer: 5870740

20180715

NOKEY 523 MIF KG21
NoKey online motor med knappsats. Utan vred på insidan.
Möjlighet att montera cylinder. Med enhetens inbyggda
kontroll av tryckesfallet i kombination med motorstyrning
av regeln erhåller man dag-, natt-, och säkerhetslåsning i
en och samma enhet. Det innebär ett kostnadseffektivt
alternativ till traditionella lösningar med motorlås och
elslutbleck. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren
med ett godkänt regellås. Samtliga NoKey motor-modeller
fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.
E-nummer: 5870739
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20180745

NOKEY 523 PROX KG20

Kontakta oss

NoKey online motor PROX 523 KG20. Med knappsats och
med möjlighet att montera cylinder. Utan vred. Med fast
tryckespinne erhåller man nattlåsfunktion. Det innebär ett
kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med
motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med
ett godkänt regellås.
E-nummer: 5870744

20180740

NOKEY 523 PROX KG21

Kontakta oss

NoKey online motor PROX 523 KG21. Med knappsats och
med möjlighet att montera cylinder. Utan vred. Med
enhetens inbyggda kontroll av tryckesfallet i kombination
med motorstyrning av regeln erhåller man dag-, natt-, och
säkerhetslåsning i en och samma enhet. Det innebär ett
kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med
motorlås och elslutbleck. För högsta låssäkerhet
kombineras läsaren med ett godkänt regellås.
E-nummer: 5870743

20180710

NOKEY 524 MIF KG20

Kontakta oss

NoKey online motor med fast tryckespinne och vred på
insidan erbjuder nattlåsfunktion. Det innebär ett
kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med
motorlås. Med knappsats. Möjlighet att montera cylinder.
För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett
godkänt regellås. Samtliga NoKey motormodeller fungerar
även som initieringsläsare för NoKey offline.
E-nummer: 5870738

20180705

NOKEY 524 MIF KG21
NoKey motor online-läsare med inbyggd motor för styrning
av låshusets regel. Vred på insidan. Knappsats. Möjlighet
att montera cylinder.
E-nummer: 5870737
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20180735

NOKEY 524 PROX KG20

Kontakta oss

NoKey online motor PROX 524 KG20. Med knappsats och
möjlighet att montera cylinder. Med fast tryckespinne och
vred på insidan erhålls nattlåsfunktion. Det innebär ett
kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med
motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med
ett godkänt regellås.
E-nummer: 5870742

20180730

NOKEY 524 PROX KG21

Kontakta oss

NoKey online motor PROX 524 KG21 med knappsats, vred
på insidan och möjlighet att montera cylinder.
E-nummer: 5870741

20180302

NOKEY MIF-508 C01,OVALCYL.

Kontakta oss

NoKey online för ovalcylinder, utan knappsats och utan
vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul /
Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren.
Istället sker montering med de behör man har för vanlig
cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.
E-nummer: 5870763

20180310

NOKEY MIF-508 C03,OVALCYL.
NoKey online för ovalcylinder, med vred på insidan. Ingen
knappsats. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect
lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker
montering med de behör man har för vanlig
cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.
E-nummer: 5870443
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20180325

NOKEY MIF-508 K01

Kontakta oss

NoKey online Mifare K01 med knappsats. Läsaren passar
dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen
åverkan på dörren. Istället sker montering med de behör
man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets
fastsättning.
E-nummer: 5870445

20180336

NOKEY MIF-508 KC03, RUNDCYL.

Kontakta oss

NoKey online för rundcylinder, med knappsats och med
vred på insidan. Läsaren passar dörrar med modul /
Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren.
Istället sker montering med de behör man har för vanlig
cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.
E-nummer: 5870521

20180335

NOKEY MIF-508 KC03,OVALCYL.

Kontakta oss

NoKey online för ovalcylinder, med knappsats och med
vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul /
Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren.
Istället sker montering med de behör man har för vanlig
cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.
E-nummer: 5870447

20180300

NOKEY MIF-508 T01
NoKey online passar till dörrar med modul / Connect lås.
Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker
montering med de tillbehör man har för vanlig
cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.
E-nummer: 5870441
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20180025

NOKEY MIF-808 C03,OVALCYL.

Kontakta oss

NoKey MIF offline C03 är en dörrbladsläsare utan
knappsats för ovalcylinder. Vred på insidan. NoKey offline
är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör
någon åverkan på dörren vid installation och inte kräver
någon kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passar på dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5870435

20180026

NOKEY MIF-808 C03,RUNDCYL.

Kontakta oss

NoKey MIF offline C03 är en dörrbladsläsare utan
knappsats för rundcylinder. Vred på insidan. NoKey offline
är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör
någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon
kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passsar på dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5870518

20180075

NOKEY MIF-808 C13,OVALCYL.
NoKey MIF offline C13 är en dörrbladsläsare utan
knappsats för rundcylinder med vred på insidan samt en
funktion för återinrymning (dörren står olåst ett valbart
antal sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey är
en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör
någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon
kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passar till dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5870824
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20180035

NOKEY MIF-808 K01

Kontakta oss

NoKey MIF offline K01 är en dörrbladsläsare med
knappsats. Utan vred på insidan. NoKey offline är en serie
läsare med den stora fördelen att de inte gör någon
åverkan på dörren vid installation eller kräver någon
kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passar på dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5870437

20180085

NOKEY MIF-808 K11

Kontakta oss

NoKey MIF offline K11 är en dörrbladsläsare med
knappsats samt med funktion återinrymmning (dörren står
olåst ett valbart antal sekunder efter att användaren
passerat ut). NoKey är en serie läsare med den stora
fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid
installation eller kräver någon kabeldragning
överhuvudtaget. Med andra ord blir installationen både
smidig och kostnadseffektiv. Läsaren passar på dörrar med
modul / Connect lås.
E-nummer: 5870826

20180045

NOKEY MIF-808 KC03,OVALCYL.
NoKey MIF offline KC03 är en dörrbladsläsare med
knappsats för ovalcylinder. Vred på insidan. NoKey offline
är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör
någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon
kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passar på dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5870439
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20180090

NOKEY MIF-808 KC13,OVALCYL.

Kontakta oss

NoKey MIF offline KC13 är en dörrbladsläsare med
knappsats för ovalcylinder med vred på insidan samt med
funktion återinrymmning (dörren står olåst ett valbart antal
sekunder efter att användaren passerat ut). NoKey offline
är en serie läsare med den stora fördelen att de inte gör
någon åverkan på dörren vid installation eller kräver någon
kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passar på dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5870827

20180015

NOKEY MIF-808 T01

Kontakta oss

NoKey MIF offline T01 är en dörrbladsläsare utan
knappsats. NoKey offline är en serie läsare med den stora
fördelen att de inte gör någon åverkan på dörren vid
installation eller kräver någon
kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passar till dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5870433

20180071

NOKEY MIF-808 T11
NoKey MIF offline T11 är en dörrbladsläsare utan knappsats
med funktion för återinrymmning (dörren står olåst ett
valbart antal sekunder efter att användaren passerat ut).
NoKey är en serie läsare med den stora fördelen att de inte
gör någon åverkan på dörren vid installation eller kräver
någon kabeldragning överhuvudtaget. Med andra ord blir
installationen både smidig och kostnadseffektiv. Läsaren
passar på dörrar med modul / Connect lås.
E-nummer: 5801237
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20180530

NOKEY PROX-508 KC03,OVALCYL.
NoKey online Prox KC03 för ovalcylinder. Med knappsats.
Vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul /
Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren.
Istället sker montering med de behör man har för vanlig
cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.
E-nummer: 5870455
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