KLAMKA SZYFROWA

ASSA Code 8812
Elektromechaniczny bezprzewodowy zamek szyfrowy na kod w
klamce do drzwi

Zastosowanie
Klamka z zamkiem szyfrowym do prostej,
łatwej i wygodnej kontroli dostępu ( blokady /
odblokowania ) drzwi wewnętrznych.
Produkt jest opatentowany.
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Opis
 Klamka elektroniczna współpracuje ze
standardowym zamkiem podklamkowym w
wersji EURO DIN-standard, blokując zapadkę
klamki – model 8812.
 Dostępna jest także wersji Skandynawskiej –
model 8810
 Posiada Kod Master do programowania i do
dziewięciu różnych Kodów Użytkowników.
 Blokada klamki po otwarciu automatyczna
lub po naciśnięciu przycisku.
 Dwie baterie litowe CR2, 3V w zewnętrznej
klamce.
 Sygnalizacja optyczna i akustyczne przy
naciskaniu przycisków.
 Prosty montaż, bez kabli.
 Wersja prawo i lewostronna.
 Materiał: stal nierdzewna i ocynkowana
chrom satynowy.
 Tylko do użytku wewnętrznego

Funkcje
 Mechanizm blokujący obsługiwany jest za pomocą
pięciu przycisków.
 Cztery przyciski cyfrowe 1- 4 i jeden funkcyjny
 Kod składający się od czterech do sześciu cyfr
 Miga zielone światło i dźwięk jest słyszalny
podczas naciskania przycisków do otwierania.
 Pulsuje czerwone światło i dźwięk jest słyszany
podczas zamykania.
 Kod Master i kod użytkownika jest programowany
przy instalacji i mogą być zmieniane bez
ograniczeń.
 Unikalna funkcja reset.
 Jeśli nieprawidłowy kod jest wciśnięty pięć razy
klamka jest zablokowany przez trzy minuty.
 Klamka z szyfrem jest w zestawie z klamką
wewnętrzną, którą zawsze można otworzyć z
drzwi od wewnątrz.
 Klamka z szyfrem sygnalizuje poziom spadku
napięcia i konieczność wymiany baterii.
 Dwie baterie dają około 100,000 operacji.
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Jak korzystać z klamki szyfrowej ASSA Code
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Zamek szyfrowy ASSA Code jest wyposażony w
dwie baterie, CR2.
Przed użytkowaniem klamkę kodową należy
zaprogramować według dołączonej instrukcji.
Można wybrać jeden kod główny oraz do
dziewięciu kodów użytkownika.
Można także wybrać automatyczną blokadę klamki
po otwarciu lub po naciśnięciu przycisku z
symbolem kłódki.

Aby odblokować i zablokować klamkę:
1. Odblokowanie klamki - naciskając odpowiedni
kod na przyciski 1-4.
2. Blokada klamki po otwarciu – (funkcja
programowalna) – blokada automatyczna lub
naciskając przycisk z symbolem kłódki.
Zestaw zawiera:
 klamkę zewnętrzną z klawiaturą kodową i
trzpieniem 8 mm
 klamkę wewnętrzną
 dwie śruby montażowe przelotowe
 dwie baterie litowe CR2, 3V
 specjalny wkręt i klucz zabezpieczający baterie

