Artikelnummer
20170429

Bild

Beskrivning

MIF-509 KS (TB-485)

Pris
Kontakta oss

Den smarta läsaren för smidig passage.
E-nummer: 5870733

20170428

MIF-509 KG (TB-485)

Kontakta oss

Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD
5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8
tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora
tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På
samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens
status, till exempel om den är olåst eller om larmet är
tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas
med egen logotype och valfri informations- eller
välkomsttext.
E-nummer: 5870732

20170449

MIF-509 KS (EJ TB-485)
Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD
5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8
tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora
tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På
samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens
status, till exempel om den är olåst eller om larmet är
tillkopplat.
E-nummer: 5870879
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Kontakta oss

20170448

MIF-509 KG (EJ TB-485)

Kontakta oss

Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD
5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8
tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora
tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På
samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens
status, till exempel om den är olåst eller om larmet är
tillkopplat.
E-nummer: 5870878

20170432

MIF-66 S

Kontakta oss

MIF-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare,
vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan
monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här
modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med
öppen låga. MIF-66 är utförd i makrolon som är ett mycket
slagtåligt material. MIF-66 ansluts till DB eller DIO i RCARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. Den
fungerar dessutom som initieringsläsare i anläggningar
med offline-läsare.
E-nummer: 5870761

20170433

MIF-66 UT S
MIF-66 UT används då behov av utläsningsläsare finns.
Ansluts till DB eller DIO som utläsare i R-CARD 5000systemet och har fem meter färdig kabel. MIF-66 UT
stödjer Mifare Classic och Desfire EV2 RCO app och
fungerar som initieringsläsare i anläggningar med offlineläsare.
E-nummer: 5870762
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Kontakta oss

20170430

MIF-66

Kontakta oss

MIF-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare,
vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan
monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här
modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med
öppen låga. MIF-66 är utförd i makrolon som är ett mycket
slagtåligt material. MIF-66 ansluts till DB eller DIO i RCARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. Den
fungerar dessutom som initieringsläsare i anläggningar
med offline-läsare.
E-nummer: 5870431

20170431

MIF-66 UT

Kontakta oss

MIF-66 UT används då behov av utläsningsläsare finnes.
Ansluts till DB eller DIO som utläsare i R-CARD 5000systemet och har fem meter färdig kabel. MIF-66 stödjer
Mifare Classic och Desfire EV2 RCO app och fungerar som
initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare.
E-nummer: 5870432

20180300

NOKEY MIF-508 T01

Kontakta oss

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

20180302

NOKEY MIF-508 C01,OVALCYL.
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
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Kontakta oss

20180310

NOKEY MIF-508 C03,OVALCYL.

Kontakta oss

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

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

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

20180336

NOKEY MIF-508 KC03, RUNDCYL.
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
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Kontakta oss

20180705

NOKEY 524 MIF KG21

Kontakta oss

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

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

20180715

NOKEY 523 MIF KG21

Kontakta oss

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

20180720

NOKEY 523 MIF KG20
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
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Kontakta oss

20043693

PROX-66

Kontakta oss

PROX-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare,
vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan
monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här
modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med
öppen låga. PROX-66 är utförd i makrolon som är ett
mycket slagtåligt material. PROX-66 ansluts till DB eller
DIO i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig
kabel.
E-nummer: 5875326

20043694

PROX-66 UT

Kontakta oss

PROX-66 UT används då behov av utläsningsläsare
finns. PROX-66 UT ansluts till DB eller DIO som utläsare i R
-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel.
E-nummer: 5875340

20170443

PROX/MIF-509 KG (EJ TB-485)

Kontakta oss

Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD
5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8
tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora
tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På
samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens
status, till exempel om den är olåst eller om larmet är
tillkopplat.
E-nummer: 5870734

20170444

PROX/MIF-509 KS (EJ TB-485)
Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD
5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8
tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora
tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”.
E-nummer: 5870880
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Kontakta oss

20170445

PROX/MIF-509 KG (TB-485)

Kontakta oss

Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD
5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8
tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora
tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”.
E-nummer: 5870735

20170446

PROX/MIF-509 KS (TB-485)

Kontakta oss

Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD
5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren
erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8
tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen
visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora
tydliga ikoner, exempelvis “Visa kort” eller “Ange kod”. På
samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens
status, till exempel om den är olåst eller om larmet är
tillkopplat.
E-nummer: 5870736

20180530

NOKEY PROX-508 KC03,OVALCYL.

Kontakta oss

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

20180730

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

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

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

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

20180760

NOKEY 521 G
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
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