Serie 95 code-scroll spreek-luister kast
Artikelnummer: KIA-95PL/CS



Robuuste kast met code/scroll functie



Inbouw



Kast en rand in blank RVS



Huisnummer invoeren/scrollen door index, beltoets indrukken



Opties:
Lettertoevoeging A t/m Z
Straatnaam toevoeging
Toegangscontrole lezer
Afwijkende uitvoering (horizontaal, messing, RAL kleur)



Antivandaal, waterdichte pïezo beldrukkers



Afmetingen front: 242 x 612 x 2 mm (b x h x d)



Afmetingen kast (= ook inbouwdoos): 182 x 552 x 61 mm (b x h x d)



Bekabeling: 4-draads bus

Uitgebreide specificaties

Robuuste kast met code/scroll functie
Inbouw, kast 2 mm dik, deur en flensrand 1,5 mm dik rvs 304, geschikt voor buitentoepassing
Flensrand van 50 mm rondom
Korrel 240 geslepen, gebeitst en gepassiveerd, voorzien van beschermende nano-coating waardoor er minder snel (thee)vlekken ontstaan
Opties:
Lettertoevoeging A t/m Z
Straatnaam toevoeging
Toegangscontrole lezer
Afwijkende uitvoering (horizontaal, messing, RAL kleur)
Inklikfront met geplastificeerde tuidraden
Slot met twee gelijke sleutels
Gegraveerde nummers en symbolen
Piëzo toetsen, waterdicht en antivandaal volledig vlak met het front
Optioneel lettertoevoeging A t/m Z, straatnaam toevoeging, toegangscontrole lezer, afwijkende uitvoering (horizontaal, messing, RAL kleur)
Openertijd instelbaar van 0 tot 99 seconden
Toegangscontrolemodule is geïntegreerd (4 stuks, elk 4-cijferig). Aan de derde code kan een tijdsinstelling gekoppeld worden
Akoestische toon bij bediening toetsen
De kast wordt geprogrammeerd geleverd, mits er tijdig een bestand digitaal wordt aangeleverd
Mutaties via het toetsenbord of via de RS-232-poort
Bewoner oproepen: toets huisnummer in of scroll door index en druk op beltoets
Volumeregelaars voor het afregelen van het geluid naar beide kanten
Afmetingen front: 242 x 612 x 2 mm (b x h x d)
Afmetingen kast (= inbouwdoos): 182 x 552 x 61 mm (b x h x d)
Afmetingen front bij letters A, B & C: 182 x 552 x 61 mm (b x h x d)
Afmetingen kast (= inbouwdoos) bij letters A, B & C: 182 x 552 x 61 mm (b x h x d)
Afmetingen front & kast bij letters D en meer en/of intergratie toegangscontrole lezer: Op aanvraag
Bekabeling: 4-draads bus

De robuust uitgevoerde serie 95 code-scroll kast heeft een spreek-luister paneel dat is weggewerkt achter een fraai vormgegeven
gatenpatroon. Een tijdloos ontwerp dat een gevel meerwaarde geeft.
De bedieningstoetsen zijn waterdichte antivandaal piëzo drukkers. De display is extra groot en aan de voorzijde voorzien van slagvast
polycarbonaat.
De code-scroll kast kan in praktisch elke gewenste afmeting en in diverse materialen, zelfs in gepoetst messing, geleverd worden.
Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld kaart-lezers of andere randapparatuur in het front op te nemen.
Lettertoevoeging, actueel bij renovatieprojecten, is ook mogelijk.
Voorbeelden van maatwerk code-scroll kasten met lettertoevoeging vindt u door HIER te klikken.

