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Så enkelt monterer du Codoor – Verdens hurtigste kodelås

Kodelåse er blevet det indlysende 
valg, når man vil låse sine døre sim-
pelt og sikkert. Bewator kan i dag 
tilbyde markedets største og mest 
gennemprøvede kodelåsprogram. 

Ved at installere en kodelås slipper man for ubudne 
gæster, samtidig med at man gør det bekvemt for sig 
selv, sine lejere eller sit personale.

Codoor monteres på 
døren med fastspænd-
ingsbolte. Der bores ikke 
huller i døren.

Robust og slag-
fast indkapsling i 
rustfrit stål.

Tastatur blokeres 
ved fejlindtastning.

Kodelås og ellås kombi-
neret i samme enhed.

Lysdioder til hjælp 
ved programmering.

Døren kan stadig 
betjenes med nøgle.

Tekniske data Codoor CD 3500
• Antal koder: 9.

• Kodeomstilling via tastatur.

• Manuel frakobling af  lås.

• Blokering ved fejlindtastning.

• Kun til indendørsbrug, tørt miljø.

• Temperaturområde: 0° til + 50°C.

• Driftspænding: Batteri 9V.

• Batteri: 2 stk. 6LR61.

• Drifttid: 150.000 åbninger (litiumbatterier), 50.000 åbninger 

 (alkaliske batterier) eller max. 1 år.

• Mål: 64 x 245 x 47 mm eks. håndtag (b x h x d)

Codoor monteres hurtigt og enkelt 
direkte på døren
Codoor er en batteridreven kodelås, som man monterer direkte på 
ydersiden af en dør. Installationen er meget enkel. Eftersom Codoor  
har indbygget alt i en og samme enhed, behøver man hverken at 
trække kabler eller foretage indgreb i døren.
Codoor passer til de fleste døre med tryk-/håndtagsåbning. F.eks. 
døre til lager, omklædnings, konference-, og personalerum eller hvor-
for ikke døren til ens eget kontor.
Man kan selv kontrollere, om Codoor passer til ens døre ved at måle 
låsekassen. Afstanden mellem centrum af dørens håndtag og centrum 
af cylinderen skal være mellem 105 mm og 116 mm. 
Når behovet for aflåsning ændres, kan Codoor flyttes til en anden dør 

uden at efterlade mærker og huller i døren.

Lave omkostninger og høj kapacitet
Med Codoor opnås en sikker, bekvem og frem for alt omkostningsef-
fektiv aflåsning.
Ni koder gør, at man f.eks. kan give en kode til besøgende, som kan 
ændres, hvornår man vil. Programmeringen af koderne foretages 
direkte fra kodelåsens tastatur. Batterierne rækker til omtrent et år 
forbrug eller 150.000 åbninger (med litiumbatterier). Inden batteri-
erne er ved at være opbrugte advares man flere gange. Der findes 
dog stadig batterikraft i reserve til et begrænset antal åbninger. Bat-
terierne, som er af standardtype, alkaliske eller litiumbaserede, kan 

man let selv skifte.

ANTECHBEWATOR


