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Endast en nyckel till flera elektroniska lås

Smart Lock från InVue är en samling elektroniska lås som hanteras med enda
en IR-nyckel som inte behöver batterier. Det ger en smidigare tillgång till
inlåsta produkter, snabbare service till kunder och det är lättare för
personalen att administrera nycklar. Dessutom är installationen enkel. Har du
dörrar eller lådor som öppnas utåt, så är Cam Lock och Drawer Lock
specialdesignade för dessa.



Fördelar med Smart Lock
• En enda nyckel till alla lås
• Smidig tillgång till inlåsta produkter
• Snabbare service till kunder
• Lättare för personalen att administrera nycklar
• Enkel installation

Se YouTube-videon här

Cam Lock

Cam Lock är specialdesignat för dörrar och lådor som öppnas utåt. Det finns
en mängd olika typer av låsarmar för att passa just din dörr eller låda. 

Cam Lock fungerar med InVues nycklar IR2 och IR2-S, d.v.s. med och utan
ljudalarm. 

Drawer Lock

Drawer Lock är specialdesignat för utdragbara dörrar och skåp med hål på

//www.youtube.com/watch?v=DBnUIS4WDik


19mm. Låset har en innovativ design som gör att det både fungerar som ett
robust lås samtidigt som det är ett attraktivt skåpshandtag. 

Drawer Lock fungerar med InVues nycklar IR2 Key och IR2-S Key, d.v.s. med
och utan ljudalarm. 

PowerTouch-teknologi

Både Cam Lock och Drawer Lock utnyttjar InVues patenterade PowerTouch-
teknologi för att hantera låsning av skåp och dörrar. Med denna fungerar lås
och nyckel utan batterianvändning. En enkel knapptryckning på IR2 Key
aktiverar och avaktiverar låset.

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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