Låsbox - Safe “ Heavy-Duty” - Artnr. 6788 / 67880

Låsbox-Safe – Heavy Duty (6788 / 67880)
En av marknadens kraftigaste stöldskyddsboxar för Värdeföremål, Laptops, iPad:s/Surfplattor med högkvalitativt kodlås.
Boxen ger ett mycket effektivt stöldskydd och är lämplig till såväl Hotell, Kontor, Skolor, Universitet, Högskolor e.t.c.
Kodfunktioner
Högkvalitativt och lättanvänt kodlås med 2 alternativa inställningsmöjligheter:
Unik kod/Personlig kod:
Engångskod:

Fast valfri kod som fungerar tills man byter byter koden).

Ny kod vid varje ny användare - boxen är öppen för Gäst/Anställd /Elev, som låser boxen med valfri kod. När
personen låser upp enheten nollställs kodenheten och nästa användare kan nyttja boxen.

Kodenheten drivs med 4st AA batterier och indikerar när batteriet börjar ta slut. Även nödnycklar (Masternyckel) medföljer för
mekanisk öppning av boxen om kod glömts bort eller om batteriet tagit slut.
Montering
Boxen är förberedd med hålbilder för montering separat på bord eller på vägg (Skruv för montering i betong och trä medföljer). Som
tillval kan boxarna anpassas med hålbilder för montering på varandra i höjd samt i bredd. På detta sätt kan boxanläggningar byggas.
Utvändiga mått i mm:
Small - Höjd: 200 Bredd: 520 Djup: 406 (mm). / Large - Höjd: 550 Bredd: 520 Djup: 406 (mm).
Invändiga mått i mm (= funktionsmått):
Small - Höjd: 190 Bredd: 515 Djup: 330 (mm). / Large - Höjd: 540 Bredd: 515 Djup: 330 (mm).
Funktionsmått-Dörröppning (=Dagmått):
Small – Large Bredd: 435 (mm). Höjd: 150 (mm).
Vikt: 19 kg / 37 kg Material: Stål (5mm i dörr, 2mm i vägg). Färg: Grå
Ingående detaljer: Installationsanvisning, Manual för Kodlås, 2st Nödnycklar.
Låsbox - Small / Large
Artnr.
Benämning
6788

Låsbox-Safe - Small (Levereras utan hyllor).

67880

Låsbox-Safe - Large (Levereras med 1st hylla.

Tillval/Uppgraderingar:
6788-1HY

Hylla Låsbox/ Laddbox-1-Pack (Beställs om 1st hylla önskas till Låsbox-Small (6788). Inställbar för hyllhöjd 43mm alt. 86mm.

6788-HL

Hålbild för boxmontering i höjd och bredd.
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