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Elektroniska Nummerkodlås

Fördelar

Elektroniska nummerkodlås fungerar med en 4-siffrig kod som användaren väljer.  Kodlås lämpar sig särskilt bra för platser där användningen är kortvarig och 
där man vill minska kostnaderna för underhåll av mekaniska lås, såsom skolor, köpcentrum, kontor och sjukhus.

Vi säljer även lås till skåp och fack från andra tillverkare. Kontakta vår försäljning om du inte hittar ett passande lås i vårt sortiment. Vid behov letar vi efter ett lås 
som uppfyller dina krav.

Nyckelfritt 
Nummerkodlåset används med en 4-siffrig kod och man behöver därför ingen mekanisk nyckel. Detta ger bety-
dande besparingar i underhållskostnader eftersom man inte längre behöver byta lås på grund av tappade nycklar. 

Eftermonteringar möjliga
En del av nummerkodlåsen kan också enkelt installeras i stället för det gamla låset så man behöver inte nöd-
vändigtvis byta ut skåp eller dörrar. Kontrollera överensstämmelse med vår försäljning.

Lång driftstid 
Nummerkodlåsen är batteridrivna och deras driftstid är vanligtvis minst 3 år.

Effektiv användning av skåp
Tack vare tidsinställningsfunktionerna kan ingen boka skåpet längre än den tillåtna tiden. Låset kan öppnas 
automatiskt efter ett inställt antal timmar från låsningen eller dagligen vid önskad tidpunkt, och de låsta 
skåpen görs tillgängliga för följande kunder.

Två funktionsprinciper 
Nummerkodlåset kan enkelt ställas in till antingen privat eller allmänt läge. Allmänt läge används på platser 
där användare inte har ett personligt skåp. Efter användning blir skåpet ledigt för nästa användare. Privat läge 
används på platser där varje användare har sitt eget personliga skåp. 

Säkert 
Auktoriseringen av en förlorad elektronisk nyckel kan avlägsnas från låset eller så kan man byta 
huvudanvändarkod. 
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Produktsortiment

Digilock

Cue – automatisk öppning

Axis – automatisk upplåsning vid inställt klockslag

Digilock är världens största tillverkare av elektroniska förvaringsmöbellås med ett brett utbud av lås. Alla lås 
finns med en unik patenterad elektronisk nyckel. Den elektroniska huvudnyckeln har batterier inuti, vilket 
också öppnar låset när batterierna laddats ur. Nyckeln gör det enkelt och snabbt att låsa upp låset. Flera hu-
vudnycklar kan programmeras till låset och behörigheten för en förlorad huvudnyckel kan tas bort från låsen. 
Programmering utförs med programmeringsnyckel.

Alla lås har tydliga knappsatser. Vissa modeller har avstängbara knappljud samt ljussignal som gör det enkelt 
för användaren att använda låsen. Utan elektronisk nyckel hanteras låsen av en huvudanvändarkod.

Cue-låset har en separat låsmekanism på insidan av dörren så att man kunnat göra den synliga delen av knap-
psatsen smal. En motor driver kolven och låsning och upplåsning fungerar automatiskt. 

Låset kan programmeras så att det öppnas efter inställt antal timmar (1–99 timmar) efter låsning. 

Kolvens avstånd från dörrens insida kan justeras med separata mellanläggsbrickor, vilket gör låset lämpligt för 
nästan alla förvaringsskåp. 

Man kan få låset med elektronisk nyckel eller med huvudanvändarkod. 

Batterierna sitter inuti låsmekanismen på insidan av skåpet.

Axis har en stilren och modern design vilket skapar en elegant helhet. Låset kan fås i svart eller i borstad nic-
kel. Axis funktioner är desamma som för Cue, men det har även en klockfunktion som gör att låset kan låsas 
upp automatiskt vid en bestämd tidpunkt varje dag. Detta gör att skåp som använts längre än tillåtet öppnas 
automatiskt och görs tillgängligt för nästa kund. 

Låsets klockfunktioner kan endast programmeras med en app för Android-enheten som beställs från till-
verkaren. Kolvens avstånd från dörrens insida kan justeras med separata mellanläggsbrickor, vilket gör låset 
lämpligt för nästan alla förvaringsskåp.
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Versa – prisvärt och mångsidigt

Sola – prisvärd grundmodell

Versa finns i två olika versioner; Standard och Mini. Versa Standard är större och bättre lämpad för större 
dörrar. Versa mini är bara 10 cm högt, så det passar särskilt bra för exempelvis dörrar till småfackskåp. Båda 
har en tydlig knappsats med bra känsla.

Locket har även en klockfunktion som gör att låset öppnas automatiskt vid en bestämd tidpunkt varje dag 
eller efter att den inställda tiden har förflutit. Detta gör att skåp som använts längre än de reserverats för 
öppnas automatiskt för efterföljande kunder. Låsets klockfunktioner kan endast programmeras med en app 
för surfplatta som beställs från tillverkaren.

Man låser och öppnar låset genom att vrida på låsspaken. Det låser även i öppet läge, vilket gör det enkelt att 
skilja öppna skåp från låsta skåp. 

Batterierna byts enkelt utan att låsa upp, så det finns inget behov av att öppna skåpdörren. 

Genom att byta kolv passar låset till nästan alla förvaringsskåp.

Sola är ett tillförlitligt och förmånligt grundlås som kan fås som vertikal modell samt vänster- och högerhänt. 
Man låser och öppnar låset genom att vrida på låsspaken. Det låser även i öppet läge, vilket gör det enkelt att 
skilja öppna skåp från låsta skåp. Sola kan fås med elektronisk nyckel eller med huvudanvändarkod. 

Batterierna byts enkelt utan att låsa upp, så det finns inget behov av att öppna skåpdörren. 

Genom att byta kolv passar låset till nästan alla förvaringsskåp.

Datablad // ©2022 PUNTA Oy - All rights reserved

Elektroniska Nummerkodlås


