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Elektromechanische kruk voor terras/balkon deuren en
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ramen die naar binnen openen

Open/ontgrendeld

Ventilatie (vergrendeld/ontgrendeld)

Toepassing
Voor ramen en terras/balkon deuren die enkel gesloten kunnen worden van binnen uit.
Kenmerken en voordelen
• Vergrendel en ontgrendel zonder sleutels
• Terras/balkon deuren vergrendeld van binnen uit
• Mogelijkheid om te vergrendelen in alle 90° positites
zoals ventilatie stand voor kipramen en -deuren
• Verhoogt kinderbeveiliging

Functie
• De Code Handle kan worden ontgrendeld door een 6-cijferige code gebaseerd op nummers van 1 tot 4
• Aparte vergrendelknop
• Tot 5 verschillende gebruikerscodes (6-cijferig)
• Blokkeerfunctie wanneer een verkeerde code herhaaldelijk
wordt ingevoerd
• één gecombineerde beheerder/gebruiker die de code kan
invoeren/veranderen en het in- of uitschakelen van geluid

• Eenvoudige installatie, geen bedrading

• De code wordt niet beïnvloed door stroomverlies of batterij
vervanging

• Getest* volgens EN13126-1, EN 1627-30, SS3620, ESD en
EMC compatibiliteit

• Werkt op standaard AAA alkaline batterijen

• De eenvoud verbeterd de veiligheid

• Batterij levensduur is ongeveer 2 jaar/15.000 handelingen
• Batterij waarschuwing met licht en geluid indicatie
• Geleverd met standaard M5 schroeven, beveiligingsschroeven en verwisselbare assen
• Geschikt voor standaard DIN 43 cm c/c

*Test zal worden afgerond na finaliseren van product
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Model

Beschrijving

Uitvoering

CH7812700C

Mat chroom afwerking

Rechte uitvoering

CH7812700W

Witte afwerking

Rechte uitvoering

De Code Handle heeft een verwisselbare 7 mm vierkante as in standaard versie (lengte mm:
34, 40, 55). **
** Alternatieve lengtes kunnen op verzoek worden besproken.
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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
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