Elektromekanisk skaplås
ASSA ABLOY PIN
Modell ML53PA

Bruksområde
ASSA ABLOY PIN er en frittstående batteridrevet elektromekanisk kodelås. Låsen er beregnet for bruk i tørt miljø
innendørs, men kan suppleres med en tettende
gummipakning til bruk i fuktig innemiljø.

Funksjon
Låsen kan programmeres til en av to bruksmodus:
1. Privat modus
I denne modusen åpnes låsen med programmerte
brukerkoder.

Egenskaper
• Låsen monteres enkelt på skapdører med eksisterende
sylinderhull og krever kun ett ekstra hull for innfesting.

2. Allmenn modus
I denne modusen er skapet tilgjengelig for hvem som
helst å benytte. Brukeren taster inn en villkårlig kode
for å låse døren. Den samme koden brukes senere for å
åpne. Deretter er skapet tilgjengelig for en ny bruker.

• Låsen er tilgjengelig i modeller for vertikal, høyre og
venstre installasjon.
• Låsen er tilgjengelig i to lengder; for montering på dører
med henholdsvis 15 og 23 mm tykkelse.
• PIN har både lys og lydindikasjon for å forenkle bruken.
• Låsen har 3 kodenivåer; bruker-, drifts- og hovedkoder.
• Låsen innehar en USB-port for spenningsforsyning hvis
batteriene er helt utladet.
• Standardreiler for mekaniske skaplåssylindre benyttes
(se eget datablad for reiler) og må bestilles i tillegg.
• Overbelastningsbeskyttelse i vrideren.

Låsen kan raskt programmeres for å sette den i en av de
ovennevnte bruksmodusene, men mer avansert
programmering er også tilgjengelig.
Låsen har mulighet for tidsbasert åpning, som betyr at
den kan stilles inn til automatisk åpning basert på en predefinert tid etter låsing.
Låsen har en time-out-funksjon etter gjentatte
inntastinger av feil kode.
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Tekniske data
• Batterier: 3 st AAA
batteri
Antal
• Antal

OBS: Ved montering av mutteren,
3 Nm.

14

28

Artik elnummer Lås

: 25 000

: 10

• USB-port: Micro Type B

PIN Vertikal-Kort

4933100
4933110

PIN Vertikal-Lang
PIN H

-Kort

4933200

PIN H

-Lang

4933210

PIN V

-Kort

4933300

PIN V

-Lang

4933310
Artik elnummer Tilbeh r

Gummipakning
Se eget datablad for r

4933900
.

ASSA ABLOY Opening Solutions Norway AS
Telefon: +47 69 24 52 00
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BK Grafisk/01.2019/6001091

Vi forbeholder oss retten til å korrigere trykkfeil og oppdatere informasjonen etter trykking.

