ASSA ABLOY 22CL
Kompakt kodlås med AUX

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

22CL är ett kompakt kodlås med enkelt montage. Kodlåset
ger möjlighet att styra tillträde till lokaler som inte kräver
högsäkerhet. Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum,
interna förråd och entréer i flerbostadshus.

AUX-utgången på 22CL kan även väljas att arbeta växlande av
en bestämd kod. Denna växlingsfunktion till AUX-reläet kan
användas för att med en vald kod ställa en dörr i olåst läge till
dess koden åter slås.

Kodlåset kan användas både inom- och utomhus och uppfyller kraven för IP54. Knapparna har en distinkt tryckkänsla
och siffrorna är belysta med en blå ton.

22CL har även möjlighet att låta AUX-utgången väljas till att
arbeta som överfallslarmsutgång. I det läget aktiveras
AUX-reläet när man höjer den första siffran i koden och det
vanliga dörreläet aktiveras samtidigt som ett larm kan
sändas, exempelvis via en larmsändare.

En dörr med detta kodlås låses omedelbart då dörren stängs,
om elslutbleck med kolvkontakt är anslutet. Detta möjliggörs tack vare den inbyggda nedbrytningsfunktionen till
dörreläutgången.
22CL har även ett AUX-relä som kan väljas att styra en
extra dörr med egen kod eller en gemensam kod för båda
dörrarna.
Funktionen väljs enkelt vid programmering av koder, om
koden ska tillhöra dörrutgången, till AUX-utgången eller om
båda utgångarna ska påverkas av den valda koden.

Med 22CL kan du välj mellan 4- eller 6-siffrig passerkod.
22CL är lätt att programmera från knappsatsen. Kodminnet
är helt oberoende av spänning, vilket möjliggör matning via
kopplingsur.

ASSA ABLOY 22CL
Kompakt kodlås med AUX

Huvuddörr
Med Öppnaknapp och
dörrtidsnedbrytning

77

164

Slavdörr AUX

Överfallsutgång
Via AUX-relä

Huvuddörr
Med Öppnaknapp
och dörrtidsnedbrytning

36

Tillbehör
• RST 35/90 S556 163 035

Indikeringar
• Programmeringsläge

E 58 762 88

• Kod 5 och 6 kan gemensamt blockeras
via till exempel kopplingsur

• Olåst
• "Tangenttryck"

• Kod 7 kan tidsbegränsas från 1 till 9 dygn
• AUX-relä utgång

Data
• Matningsspänning: 			

12-24 V AC/DC

• En eller två dörrar (Valbart via DIP)

• Maximal strömförbrukning: 		

22CL = 85 mA

• Överfalslarmsfunktion (Valbart via DIP)

• Utgång, spänning eller fri reläslutning: max 24 V/1A

• Växlande relä till/från via kod
• Felslagsblockering (Valbart via DIP)

Material
• Kapsling i polykarbonat

• Automatisk nedbrytning av öppningstiden

• Rostfria tryckknappar

• Låsbar kapsling

• Gjuten bottenplatta samt kåpa

• Belyst knappsats i en blå ton
(På/Av via DIP)
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• Uppfyller kraven för IP54

Artikelnummer
• 22CL Silvergrå

S532 222 086

• 22CL Svart

S532 222 084

CE-kontrollerad och godkänd

Artnr 702231

• Felslagsblockering

M2584.1806

Funktioner
• Sju 4- eller 6-siffriga koder

• Programmering ej godkänd

We reserve the right to correct any printing errors and update the information after printing.

• Programmering godkänd

