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Användningsområden - Avsedd för montering på ytterdörr samt innerdörr.
Produktens egenskaper gör den lämplig att använda tillsammans med 
godkända låshus.
Kodcylindern är provad av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
enligt den mekaniska cylinderstandarden samt den kommande 
mekatronikcylinderstandarden.
Kodcylinder uppfyller angrepps- och manipullationskraven enligt fodringar för 
Godkänd Låsenhet SS 3522.
Fungerar på de flesta cylinderlåshus med regel samt på flerpunktslås 
tillverkade och monterade från 1950 och framåt.
Temperatur min. -40 max. +80.
Kodcylindern reducerar köldbryggan vilket bidrar till ett bättre U-värde.

Funktion - ”Väcks upp” genom att man vrider på vredet och återgår till det 
distinkta viloläget.
Manövreras med valfri 6-siffrig kod, istället för nyckel.
Ljud och ljussignal vid manövrering.
Bakgrundsbelyst display.

Programmering - Upp till 9 användarkoder.
Programmering startas från insidan av dörren.

Tillfällig kod - Enkel och snabb på/av-aktivering av tillfällig kod.

Batteri - Batterilivslängd 3 år vid normalt användande i tex, bostad. 
Drivs av tre standardbatterier 1.5V (AA).
Ingen strömförbrukning vid viloläge.
Varning vid låg batterispänning.
Kan drivas från utsidan med ett vanligt standard 9V (6LR61) batteri.

Säkerhet - Härdad cylinder, vilket försvårar borrning och angrepp.
Spinnande cylinderhylsa vilket försvårar angrepp med rörtång.
Frisnurrande låsmekanism.
Blockeringsfunktion vid upprepad felslagen kod.
Patentsökt skydd mot kända manipulationsmetoder som tex, 
dyrkning, vibration, slag, tryckluft och magnetism.

Kvalitet - Svensktillverkad produkt.
Kullagrad låsmekanism.
Kodcylindern är patentsökt.
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 Kodcylinder är en 
säkerhetsprodukt som på ett enkelt sätt 
gör det bekvämt att låsa och låsa upp 
alla typer av dörrar. Kodcylindern passar 
till de flesta förekommande låshus på 
Skandinavisk marknad. Du behöver alltså 
inte byta låshus, utan endast utvändigt 
cylinder.

Glöm nycklar!
Du öppnar och låser lika säkert och 
bekvämt med egen kod istället för med 
nyckel. En kod som kan ändras hur 
många gånger som helst. Upp till 9 olika 
användarkoder kan väljas. Du kan enkelt 
aktivera och lämna ut en tillfällig kod och 
lika enkelt avaktivera den. 

Kodcylindern är designad för att 
passa alla typer av dörrar

Krångel med nycklarna...
Man hittar dem inte...
Det är kallt ute och man fryser...

Det f inns en lösning –

 kodcylinder ® 

Du öppnar och låser säkert och bekvämt med 
egen kod istället för med nyckel.


