EASYCODETOUCH

READY
READY

BLACK EDITION

EasyAccess Artikkelnummer: 55

EAN/GTIN NR: 5704571842575

NOBB NR: 56028802

WHITE EDITION

EasyAccess Artikkelnummer: 54

EAN/GTIN NR: 5704571842568

NOBB NR: 56029426

OPPFYLLER GENERELLE FORSIKRINGSKRAV FOR PRIVAT BOLIG
Klargjort for Bluetooth
og Zigbee 3.0 kommunikasjon
som lar deg via moduler koble
låsen til de fleste smarthus
løsninger på markedet.
Modul medfølger ikke

MED NØKKELBRIKKE!
Utviklet for
nordiske forhold

Vanntett IP65
999 valgfrie
koder

Elegant
innedel

Praktisk knapp
for å låse opp og
igjen utvendig
håndtak fra
innsiden

Klargjort for kommunikasjon
med EasyRing WIFI ringeklokke
som via modul lar deg fjernåpne
låsen fra EasyRingV2 App.
Modul medfølger ikke

Kan lagre inntil
999 nøkkelbrikker,
tre stk inkludert

Testet ned til -35 ºC

Markedets
enkleste montering,
monteringsvideo
tilgjengelig på nett

En ekstra trygghet på EasyAccess
låsene er at man har en mekanisk
nødnøkkel som overstyrer
elektronikken

EasyCodeTouch er en kodelås for ytterdør med touch display noe
som gir låsen et stilig design. Leveres med standard låsekasse for
Skandinaviske mål med hakereile avlåsing som gir ekstra sikkerhet. Nå
med MiFare classic tag leser, tre stk nøkkelbrikker leveres med.
EasyCodeTouch er forberedt for den kombinerte Easy Zigbee 3.0/BLE
modulen og EasyRing Lock modul. Førstnevnte lar deg koble låsen inn
i smarthus systemer eller styre låsen via BLE. EasyRing lock modul lar
deg sammenkoble lås og EasyRing WIFI ringeklokke slik at man kan
fjernåpne låsen fra EasyRing App.

TEKNISK DATA FOR EASYCODETOUCH
• Utvendige mål: 184mm x 45mm x 28 mm
• Innvendige mål: 184mm x 45mm x 28mm
• Batterier: DC 1,5v AA 3 stk
• Antall koder: 999
• Nødinngang: Medfølgende mekanisk nøkkel.

Markedets enkleste montering uten borring.

• Driftstemperatur: +40 til -35 grader

Solid sluttstykke til karmen følger også med.

• Inntil 999 Mifare Classic Nøkkelbrikker, 3
 stk medfølger

Veil pris ink mva 2990 NOK

• CE-Godkjent
• IP65

Smiegata 2, 2750 Gran - Norge

Tlf. +47 45 49 29 23 Epost: post@fingeravtrykk.no
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EASYFINGERTOUCH

READY
READY

BLACK EDITION

EasyAccess Artikkelnummer: 57

EAN/GTIN NR: 5714579067023

NOBB NR: 56654814

WHITE EDITION

EasyAccess Artikkelnummer: 56

EAN/GTIN NR: 5714579067016

NOBB NR: 56654882

OPPFYLLER GENERELLE FORSIKRINGSKRAV FOR PRIVAT BOLIG
Fingeravtrykksskanner

MED NØKKELBRIKKE!

Klargjort for Bluetooth
og Zigbee 3.0 kommunikasjon
som lar deg via moduler koble
låsen til de fleste smarthus
løsninger på markedet.
Modul medfølger ikke

Utviklet for
nordiske forhold

Vanntett IP65

999 valgfrie
koder

Elegant
innedel

Klargjort for kommunikasjon
med EasyRing WIFI ringeklokke
som via modul lar deg fjernåpne
låsen fra EasyRingV2 App.
Modul medfølger ikke

Batterideksel

Mulighet
til å låse fra
innsiden.

Praktisk knapp
for å låse opp og
igjen utvendig
håndtak fra
innsiden

Kan lagre inntil
999 nøkkelbrikker,
tre stk inkludert

Testet ned til -35 ºC

Markedets
enkleste montering,
monteringsvideo
tilgjengelig på nett

En ekstra trygghet på EasyAccess
låsene er at man har en mekanisk
nødnøkkel som overstyrer
elektronikken

EasyFingerTouch er en kodelås med fingeravtrykksleser for ytterdør
med touch display noe som gir låsen et stilig design. Leveres med
standard låsekasse for Skandinaviske mål med hakereile avlåsing som
gir ekstra sikkerhet. Nå med MiFare classic tag leser, tre stk nøkkelbrikker leveres med.

TEKNISK DATA FOR EASYCODETOUCH

EasyFingerTouch er forberedt for den kombinerte Easy Zigbee 3.0/BLE
modulen og EasyRing Lock modul. Førstnevnte lar deg koble låsen inn
i smarthus systemer eller styre låsen via BLE. EasyRing lock modul lar
deg sammenkoble lås og EasyRing WIFI ringeklokke slik at man kan
fjernåpne låsen fra EasyRing App.

• Batterier: DC 1,5v AA 3 stk

Markedets enkleste montering uten borring i dør.
Solid sluttstykke til karmen følger også med.
Veil pris ink mva 3990 NOK

• Utvendige mål: 184mm x 45mm x 28 mm
• Innvendige mål: 224mm x 45mm x 28mm
• Antall koder: 999
• Antal fingeravtrykk: 199
• Nødinngang: Medfølgende mekanisk nøkkel
• Driftstemperatur: -35 til +40 grader
• Inntil 999 Mifare Classic Nøkkelbrikker, 3
 stk medfølger
• CE-Godkjent
• IP65
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