
Problemet med olåsta dörrar är stort.
Exempelvis företag där många skall passera
dörren utan krångel med nycklar, eller
villan/lägenheten där man vill ha låst när
man går ut på tomten eller till tvättstugan.
Lösningen på problemen är R-FORCE.

R-FORCE är ett batteridrivet kodlås som lätt
kan monteras på alla typer av inner- och
ytterdörrar. Den ser till att dörren på ett
enkelt sätt är låst. 

Se våra rekommenderade låstyper. 
R-FORCE bygger på principen att frikoppla
handtaget. Med giltig kod kopplas handta-
get in en inställbar tid. 

Vid montage på ytterdörr ska batteridosan
användas. Den monteras på insidan av dör-
ren i uppvärmt utrymme.

R-FORCE får inte förväxlas med eller ersätta
ett konventionellt sätt att låsa med säker-
hetslås. För hög säkerhet komplettera alltid
med säkerhetslås.

PATENT NR 524 285

R-FORCE

Från nycklar till kodlås för 
inner- och ytterdörrar
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Allt som behövs för att montera R-FORCE 
ingår i paketet

• 1 st R-FORCE.

• 1 st cylinderplatta. (Cylinderplattan går att vända
så att R-FORCE på detta sätt kan användas till
både modullås och innerdörrlås.)

• 1 st cylinderförlängare.

• 6 st förlängare (till låscylinder, cylinderring samt
dörrtrycke).

• 1 st tryckespinne.

• 1 st tryckesfjäder.

R-Force passar direkt till följande låstyper

Modullås
(Cylinderplattan vänds med hålet
uppåt). 

ASSA 560, 562, 564, 565, 2000,
2002, 8561, 8562.

Innerdörrlås
(Cylinderplattan vänds med hålet
nedåt).

Björkboda 9456, 4570, 4190.

Färg: Vit eller silver.

Material: Kåpa i zink.

Matningsspänning: 2 st 9V alkaliskt batteri 6LR61 (550mAh/st).

Livslängd batteri: 40 månader vid 50 passager/dygn och 34 månader vid 

100 passager/dygn. Värdena avser färska batterier, då 

batterier som lagrats länge får en viss självurladdning.

Batteribyte: Det är bara att lossa de två skruvarna som håller cylinderringen eller batteridosans lock. 

Därefter kommer man åt batteriet. Till skillnad mot andra batteridrivna kodlås behöver man 

alltså inte montera loss kodlåset vid batteribyte. Kodlåset indikerar när det är dags att byta 

batteri. Reservkraft finns för ett antal öppningar innan batteribyte.

Temperaturområde: +10ºC – +50ºC. För inomhusmontage.

- 30ºC – +50ºC. Vid montage tillsammans med batteridosa.

Mått mm (BxHxD):

R-Force 66x266x41.

Batteridosa B1 55x138x25.

Batteridosa B2 55x295x25.

Antal koder 8 st, 3–6 siffriga.

Öppningstid 1–30 sekunder.
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