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Codoor  Världens snabbaste kodlås
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Så här enkelt monterar du Codoor – Världens snabbaste kodlås.

Kodlås har blivit ett självklart val 
när man enkelt och säkert vill låsa 
sina dörrar. Bewator kan idag 
erbjuda marknadens största och 
mest välbeprövade kodlåsprogram. 

Genom att installera kodlås slipper du obehöriga, 
samtidigt som du gör det bekvämt för dig själv, 
dina hyresgäster eller din personal.

Du fäster med befintliga
skruvar och behöver
inte borra några hål

Robust och
slagtålig kapsling
i rostfritt stål

Knappsatsen
blockeras vid
felslag

Kodlås och ellås
kombinerat i
samma kapsling

Lysdioder hjälper 
vid programmering

Du kan fortfarande
manövrera dörren
med nyckel

Tekniska data Codoor CD3500
•  Antal koder: 9.

•  Kodomställning via knappsatsen.

•  Manuell uppställning av lås.

•  Blockering vid felslag.

•  Endast för inomhusbruk, torr miljö.

•  Temperaturområde: 0° till +50°C.

•  Driftspänning: Batteri, 9 V.

•  Batteri: 2 st typ 6LR61 (ingår ej vid leverans).

•  Drifttid: 150 000 öppningar (litiumbatterier), 50 000   
 öppningar (alkaliska batterier) eller max 1 år beroende på   
 vad som först sker.

• Mått: 64 x 245 x 47 mm exklusive trycke (b x h x d).

Codoor monterar du snabbt och enkelt 
direkt på dörren
Codoor är ett batteridrivet kodlås som du monterar direkt på 
dörren inomhus. Installationen är mycket enkel, och är gjord 
på några minuter. Eftersom Codoor har allt inbyggt i en och 
samma enhet behöver du varken dra ledningar eller göra några 
ingrepp i dörren. Codoor passar de flesta dörrar med tryckes-
/handtagsöppning. Till exempel dörrar till förråds-, omklädnings-, 
konferens- och personalrum eller varför inte dörren till det egna 
kontorsrummet. Du kan själv enkelt kontrollera om Codoor 
passar dina dörrar, genom att mäta låsen. Avståndet mellan 
centrum på dörrhandtaget och centrum på låscylindern ska vara 
mellan 105 mm och 116 mm. När behoven förändras kan du flytta 
Codoor till en annan dörr utan att lämna märken. 

Låg kostnad och hög kapacitet
Med Codoor får du en säker, bekväm och framför allt kostnads-
effektiv låsning av dina dörrar.

Nio koder gör att du till exempel kan ge en kod till tillfälliga 
besökare som du kan ändra när du vill. Programmeringen gör 
du direkt via knappsatsen. Batterierna räcker i cirka ett år eller 
till 150 000 öppningar (med litiumbatterier). När batteriet börjar 
ta slut varnas du flera gånger. Då finns fortfarande reservkraft 
för ett begränsat antal öppningar kvar. Batterierna, som är av 
standardtyp, alkaliska eller litium, byter du enkelt själv.


