Code Handle
Code Handle® Door

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Code Handle Door – både smart och snyggt
Code Handle® Door är handtaget med inbyggt kodlås. Det drivs med batterier
och det behövs ingen kabeldragning. Du monterar det på några minuter
och det är lika enkelt som att montera ett vanligt dörrhandtag. Eftersom du inte
gör några ingrepp på dörren kan du enkelt flytta handtaget ifall du önskar.

Code Handle Door är det perfekta låset för dina
innerdörrar och de rum som oftast står olåsta men
egentligen skulle behöva låsas. Många låser inte dörren
efter sig av bekvämlighetsskäl. Code Handle Door är
inte bara enkelt att installera, det är också en kostnadseffektiv lösning som fungerar utmärkt till de dörrar
där ett traditionellt kodlås inte alltid används. Typiska
dörrar är kontorsrum, dörren mellan butik och lager/
personalutrymmen, mötes/ rådgivningsrum.
Code handle Door ökar säkerheten markant och
aktiverar du autolåsningsfunktionen vet du att dörren
alltid är låst när den är stängd. Du kan lugnt lämna
dina värdesaker och dokument på kontoret när du går
på lunch. Konferensdeltagarna behöver inte bära med
sig sin utrustning under pausen.
Kontorsförrådet blir inte länsat av obehöriga. Ingen
slinker in på lagret under ett obevakat ögonblick.
(Från insidan är det alltid olåst).
Du byter enkelt kod när du vill. Du kan ha upp till
9 olika användarkoder i varje handtag. Till exempel
kan städ/service ha en gemensam kod till alla rum
medan kontorsinnehavarna har personliga koder.
För att undvika obehörig passering blockeras låset
under några minuter vid upprepad felslagning. Ifall
du vill öka säkerheten ytterligare nattlåser du med
den befintliga låscylindern vid dagens slut.
Code handle Door är smart, snyggt och en
kostnadseffektiv lösning.

Exempel på användningsområden

Mottagningsrum
Butiker

Kontorsutrymmen
Konferensrum

Code Handle Door
Code Handle® Door finns för de flesta typer av låshus på den skandinaviska
marknaden. Låshuset styr vilken modell du ska välja. Handtagen finns i högeroch vänsterutförande.

Modell 8810, 8811, 8812, 8814,
Funktion
• Endast för inomhusbruk

Användningsområde
Enkel och bekväm låsning/upplåsning av innerdörrar,
till exempel i kontor, mottagningsrum, personalrum
och lager.

• Passar låshus i skandinavisk standard
• Två CR2, 3V litiumbatterier testade för cirka 30
000 cykler (1 cykel = 1 upplåsning och låsning)

Egenskaper
• Springskydd/filtrering

• Kod med 4–6 siffror
• Material: borstat rostfritt stål och
mattförkromad zink

• Enkel låsning/upplåsning utan nycklar
• Inga kablar

• Indikering för batteribyte

• Masterkod och upp till 9 användarkoder

• Testad för minst 100 000 användningar
enligt EN 1906

• Blockeringsfunktion om fel kod anges
fem gånger i rad

• Brandmotståndstestad enligt EN 1363

• Separat låsknapp eller autolåsfunktion
• “Enkelhet skapar säkerhet”

Distansring 8820 (tillbehör) behövs i
tunna dörrar med B-mått 14-20 mm.
Passar endast 8810, 8811, 8812 och 8814.
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Beskrivning

Passar låshustyp

Modell utan kod

8810
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ASSA Classic, Evo, Connect-serien

8801

8811
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ABLOY 2014

8803

8812
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DIN-standard 8 mm sprint (EU)

8802

8814

Code Handle

ASSA 2020, ABLOY 9456, 4570, 4260,
2024, 2025

8804

8820

Distansring

8821

Batterilucka inkl. fjäder

Alla varianter finns i vänster- respektive högerutförande.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

