Artikelnummer
20180015

Bild

Beskrivning

NOKEY MIF-808 T01

Pris
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

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.
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
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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

20180045

NOKEY MIF-808 KC03,OVALCYL.

Kontakta oss

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

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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20180075

NOKEY MIF-808 C13,OVALCYL.

Kontakta oss

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

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

20180090

NOKEY MIF-808 KC13,OVALCYL.
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
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20182070

LOCKR-ROTARYSWITCH INDOOR MIF

Kontakta oss

LockR Rotary Switch används då man vill koppla in en
elektrisk brytare mekaniskt, i stället för att ha en
ovalcylinder med nycklar. På så sätt kan man styra
behörigheten till många olika typer av elektriska
installationer. Exempel kan vara svarvar, lyftbord, hissar,
pressar, jalusier, basketballkorgar i skolor, belysning med
mera.
E-nummer: 5871623

20181050

LOCKR-CABINET MIF

Kontakta oss

Vårt senaste tillskott i LockR-familjen. Ett säkert och
samtidigt smidigt skåplås som passar utmärkt för förvaring
av det som behöver lite extra uppsikt.
E-nummer: 5871593

20181010

LOCKR-CYL MIF85A

Kontakta oss

LockR MIF85A Offline rundcylinder med cylinderring av
härdat kromat stål (SSF Låsklass 5). MIF85A passar på
dörrar med rundcylinder och godkända modullåshus.
MIF85A är certifierad enligt SSF 3522 låsklass 5 med
cylinderring av härdat kromat stål. MIF85A stödjer
lästeknikerna Mifare Classic och Desfire EV2 med RCO
app.
E-nummer: 5871306

20181020

LOCKR-CYL MIF83AM
LockR MIF83AM Offline rundcylinder med cylinderring av
mässing (SSF Låsklass 3). MIF83A passar på dörrar med
rundcylinder och godkända modullåshus. MIF83AM är
certifierad enl. SSF 3522 Låsklass 3 med cylinderring av
mässing samt användning av Desfire EV2 med RCO app
eller Mifare Classic med sektorläsning.
E-nummer: 5871312
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20181022

LOCKR-CYL MIF80AM

Kontakta oss

LockR MIF80AM Offline rundcylinder med cylinderring av
mässing. MIF80A ska användas inomhus på modulkistor
med 90 graders vridning. Cylinderhål anpassade för
ovalcylinder kan man behöva borra upp till 43 mm för att
passa rundcylinder.
E-nummer: 5871331

20181030

LOCKR-CYL MIF83AS

Kontakta oss

LockR MIF83AS Offline rundcylinder med cylinderring av
rostfritt stål (SSF Låsklass 3). MIF83AS passar på dörrar
med rundcylinder och certifierade modullåshus. MIF83AS
är certifierad enl. SSF 3522 Låsklass 3 med cylinderring av
mässing. MIF83AS stödjer lästeknikerna Mifare Classic
och Desfire EV2 med RCO app.
E-nummer: 5871313

20181032

LOCKR-CYL MIF80AS
LockR MIF80AS Offline rundcylinder med cylinderring av
rostfritt stål. MIF80A ska användas inomhus på
modulkistor med 90 graders vridning. Cylinderhål
anpassade för ovalcylinder kan man behöva borra upp till
43 mm för att passa rundcylinder. MIF80A stödjer
lästeknikerna Desfire EV2 med RCO app eller Mifare
Classic med sektorläsning. RCO rekomenderar att inte
använda svarta taggar / kort.
E-nummer: 5871332
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20181034

LOCKR-CYL MIF80XAS
LockR MIF80xAS Offline rundcylinder med cylinderring av
rostfritt stål för montage inomhus på insidan av dörren.
Kan användas mot blindcylinder/blindbricka eller som
komplement till LockR på dörrens utsida. Detta möjliggör
elektronisk låsning från båda sidor av dörren. Vid montage
med 365-graders kista rekommenderar RCO tillbehöret
LockR-CYL-A 83-85 inst.-Cyl Art nr: 20182060. Cylinderhål
anpassade för ovalcylinder kan man behöva borra upp till
43 mm för att passa rundcylinder. MIF80xA stödjer
lästeknikerna Desfire EV2 med RCO app eller Mifare
Classic med sektorläsning.
E-nummer: 5871404
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