
InVue L410 - Självlåsande elektroniskt lås för skåp

2017-05-02 11:15 CEST

Självlåsande elektroniskt lås för skåp

InVue L410 är en pålitlig och stabil säkerhetslösning för stöldbegärliga
produkter i skåp. 

Det elektroniska låset är designad för skjutdörrar och har en integrerad
självlåsningsfunktion som gör att skåpet låses när dörren stängs. 

Låset är estestiskt designad och enkelt att installera utan borrning. 

InVue L410 är del av InVue IR Ecosystem, ett elektroniskt låssystem med
enda en nyckel för alla lås.



Video - InVue L410

Se YouTube-videon här

Produktblad - InVue L410
L410

Självlåsande lås för skjutdörrar.
Det elektroniska låset InVue L410 är estetiskt designad för att ge en
helhetssyn som visar på kvalitet och full insyn i skåpen. Med den elektroniska
nyckeln InVue IR3 Key öppnas låset, men ingen nyckel behövs för att låsa
skåpet - stäng bara dörren eller luckan så är produkterna stöldsäkrade igen.

Med Smart Lock kan butiker ökad försäljningen genom att på ett enkelt sätt
göra produkterna tillgängliga eftersom butiksförståndaren har snabbt tillgång
till nyckel för skåpet. Smart Lock är en pålitlig och stabil säkerhetslösning för
stöldbegärliga produkter i skåp, samtidigt som det ger en positiv
kundupplevelse. Det elektroniska låset InVue L410 är speciellt designad för
skjutdörrar och har en integrerad självlåsningsfunktion som gör att skåpet
låses när dörren stängs.

Den kompakta, strömlinjeformade designen möjliggör optimal visning av
produkterna. Den integrerade handtagsdesignen skapar ett lätthanterligt lås
som stannar vid dörren när det öppnas.

https://www.youtube.com/watch?v=f0P4ozPAxpA
http://gatesecurity.se/images/document/invue/InVue-L410.pdf


Produktdesign - InVue L410

• Självlåsande design som skapar säkerhet att dörren är låst när
den stängs.

• Tar lite plats som ger full synlighet för produkter i skåp med
glasdörrar.

• Ljud- och känselfeedback i låset ger bekräftelse på att
upplåsning och återlåsning har lyckats.

• Strömlinjeformad design med hög estetik med inbyggt handtag
för enkel användning och ren display.

• Låset stannar på dörren när den öppnas för ökad säkerhet.
• Snabb och enkel installation utan borrning med få komponenter

och en låskropp som kan anpassas till ett stort antal paneldelar.

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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