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• Elektriska lås för skåp och lådor
• Enkel installation
• Komplett installationssats ingår
• Enkel programmering
• Enkelt att byta ut befintligt skåplås
•   Nu även med vänster- och högerutförande
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NYA elektriska lås
från SAFETRON



CL1000 har designats för att vara kostnadseffektivt, enkelt, 
lätt och snabbt att montera på en mängd olika typer av 
luckor, skåp och lådor. Det kan lika enkelt anpassas till skåp 
och lådor som idag inte har någon låsning. Låset är direkt 
efter installationen klart att användas och kräver inga nycklar. 
CL1000 har 3 programmeringsnivåer:

1. Master kod kan: Öppna låset/ändra master kod – pro-
grammera/ändra/ta bort administratörs kod och använ-
dare kod.

 Master koden används för att ställa om användare mode, 
mellan: 

• ”Multiple user” kod. I detta mode används en gemen-
sam kod för att öppna låset. Detta mode är inställt från 
fabrik.

• ”One time user” kod. I detta mode används ny kod för 
varje låscykel. Typisk användning i omklädningsrum där 
varje skåp används av olika personer under en dag.

2. Administratörs kod kan: Öppna låset/ändra administra-
törs kod - programmera/ändra/ta bort användare kod.

3. Användare kod kan: Öppna låset/ändra användare kod.

Monteringsdelar
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Ström: 2 st. 1,5V AAA batteri (klarar ca 10 000 öppningar)

Mått: Längd: 136 mm, bredd: 32 mm, djup: 30 mm   
 (inkl. handtag)

Material: Zamac
Dörr tjocklek: 1-19 mm
Färg: Silver grå.

Utförande: Finns i tre varianter; 
 CL 1000 (stående)
 CL 1000 LH (liggande vänster)
 CL 1000 RH (liggande höger)

ogiltlig kod
godkänd kod

Användningsområden

Sjukhus, medicinskåp Arbetsplatser

Kontor, hemma Skolor, daghem
1. Skåplås
2. Övre låsskruv x 2
3. Brickor x 2
4. Låsmutter
5. Låsregel x 2
6. Låsregelskruv

Exempel:

Egenskaper

pbsv4-5(B)

Teknisk data


