Doeltreﬀ end toegangsbeheer
De CPW128 is het alternatief voor
eenvoudig en doeltreffend toegangsbeheer
als oplossing voor uw bestaande
deursituatie met lage investeringskosten.
U beschikt direct over een gecontroleerde
toegangsdeur, waar u zelf bepaalt wie
toegang heeft.
Eenvoudige implementatie
Dure sleutels en cilinders zijn verleden
tijd met onze CPW128 code en paslezer
beslag. Door middel van 3 penlight AAA
batterijen en 2 bevestigingsschroeven,
heeft u binnen een handomdraai uw
bestaande deur omgebouwd tot een
eﬃciënt gecontroleerde toegangsdeur.
Flexibele toegangsmogelijkheden
U bepaalt zelf of toegang wordt
verleend middels het gebruik van
een code, transponder/kaart of een
combinatie hiervan. U heeft daarbij
tevens de mogelijkheid om de huidige
sleutelbediening te blijven gebruiken.
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CPW128, eenvoud en gemak

Met een transponder of een correcte code
wordt de krukbediening aan de buitenzijde
vrij gegeven. De kruk aan de binnenzijde
is altijd vrij bedienbaar voor een directe
doorgang. De cilinderbediening geeft altijd
de mogelijkheid om met de sleutel het slot
te bedienen. Het beslag kan met ieder
willekeurig slot gecombineerd worden vanaf
een doornmaat van 35mm. Combineert u
dit met een zelfvergrendelend anti-paniek
enkel- of meerpuntsslot, dan wordt de
beveiliging naar een hoger niveau gebracht.
Indien u de toegang van de gebruiker wilt
opheffen, dan kunt u door een eenvoudige
handeling de code of transponder/kaart
direct verwijderen.
Door middel van de passage stand is
het beslag vrij toegankelijk, waardoor op
gewenste tijden iedereen toegang heeft.
Dit kan handig zijn bij variabele toegangsrestricties.

Afmetingen:

De CPW128 kan ingezet worden voor o.a.:
DD Hoofdtoegangsdeuren
DD Personeelsingangen
DD Kantine deuren
DD Deuren van zorgcomplexen
DD Magazijn en/of winkel toegangsdeuren
DD Entrance deuren van appartementen complex
DD Deuren voor toegang tot server(s) / installatie
ruimte

Artikelinformatie:
Type

Artikelnr.

Omschrijving

Uitvoering

CPW128-72

204371001

Toegangsbeslag

PC 72mm dd. 38>58

CPW128-92

204371002

Toegangsbeslag

PC 92mm dd.59>79

CPW128-BL

204371003

Toegangsbeslag

Blind dd. 38>58

CPW128-72

204371004

Toegangsbeslag

PC 72mm dd. 59>79

CPW128-92

204371005

Toegangsbeslag

PC 92mm dd.38>58

CPW128-BL

204371006

Toegangsbeslag

Blind dd. 59>79

UT-PROXMI

204211010

Transponder
sleutelhanger

30x35x3mm

Technische specificaties:
Omschrijving

Eigenschappen

Voeding levensduur

4,5V 3xAAA alkaline batterij
Ca. 30.000 vrijgave

Alarm bij lage batterij spanning

laatste 100 vrijgave

Beschermingswaarde

IP 65 buitenschild, RVS 316
IP 43 binnenschild, RVS 304

Werkfrequentie

Mifare S50 / S70

Afmetingen

B 41 x L 290 x H 20mm

Bevestigingsmiddelen

t.b.v. deurdikte 38 > 80mm

Temperatuur bereik

-20°C > +70°C

Aantal code/transponders

128 + 1 master

Toegangscontrole in een handomdraai

Het CPW128 beslag is geschikt voor sloten
met de gestandaardiseerde DIN norm
afmetingen.
Met de hoogwaardige afgewerkte RVS materialen en zijn IP65 omgevingsbescherming is
de CPW128 toepasbaar voor zowel binnenals buitendeuren.
Bij de ontwikkeling van dit garnituur zijn
eenvoud en gemak de uitgangspunten geweest. Het beslag is namelijk inzetbaar voor
zowel links- als rechtsdraaiende deurtoepassingen en de meest voorkomende deurdikte. Bij bestelling is het alleen nog belangrijk welke cilinderpositie u wilt ontvangen.

