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COMPACTE KLUIS
GEBRUIKT
VOOR TIJDELIJKE
VERBLIJVEN ZOALS
HOTELS EN
VAKANTIEHUIZEN

AIR HOTEL

INBRAAKBEVEILIGING VOOR UW KOSTBAARHEDEN
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Compacte kluis voor hotelkamers, studentenkamers of
andere locaties met frequente wisseling van de bezetting.
• Stalen deur en wand met twee bewegende schoten van
geplateerd staal.
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• Gebruiksvriendelijk elektronisch slot.
• Controle en toegang via elektronisch slot of manuele
programmeerunit.
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*Slot (10 mm uitstekend) niet inbegrepen.

KLUISSLOT

CONSTRUCTIE
De kluis is standaard voorzien van een
elektronisch slot. De code voor het
elektronische slot is in te stellen bij het
sluiten van de kluis. De gebruiker laat de
kluisdeur gewoon open als hij uitcheckt, de
volgende gebruiker kan dan een nieuwe code
instellen.

MASTERCODE
Het slot accepteert een programmeerbare mastercode voor
geautoriseerde controle en toegang. De mastercode geeft ook
toegang tot een geheugenfunctie, voor de audittrail. De audittrail
kan worden gedownload op een pc of laptop.
AUDITTRAIL
Via het toetsenbord en het LCD-display zijn de laatste 105
gebeurtenissen af te lezen, de tijd, datum en methode om de kluis
te openen. Het slot kan worden geopend met een gebruikerscode,
een mastercode of een noodsleutel.
NOODOPENING
Bij een elektronische storing of een lege batterij is een fysieke
sleutel te gebruiken om het slot in noodgevallen te openen.

SCHOTEN
Eenzijdige deurvergrendeling met twee verzinkte stalen schoten
van 16 mm.
DEUR & WAND
De deur is gemaakt van 4 mm dik staal, de wanden van 2 mm dik
staal.

VERANKERING
Met de verankeringsset (meegeleverd) is de kluis stevig te
bevestigen, hij kan niet worden verwijderd. De kluis heeft vier
verankeringsgaten in de bodem met een diameter van 7,5 mm.
Betonankers worden meegeleverd. Afhankelijk van de ondergrond
kunnen andere bouten voor verankering nodig zijn.

INSTALLATIEGIDS
(Zie illustratie hierboven)
Maximale deurhoogte 135 mm. Houd rekening met 25 mm ruimte
voor het toetsenbord.

HANDBEDIENDE PROGRAMMEERUNIT
Een mastercode is met behulp van de optionele, manuele
besturingseenheid in te stellen. Dit is een extra geautoriseerde
invoermethode voor iemand met toegangsrechten of als gevolg
van vergeten code.

Erkende dealer

www.chubbsafes.com
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De in dit materiaal vermelde gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet contractueel bindend. Het merk Chubb is eigendom van Chubb PLC en is een gedeponeerd handelsmerk dat onder licentie wordt gebruikt. Zie www.chubbsafes.com voor meer informatie.
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