
 

 

KeyPAC® EM 4102 125KHz Elektronisk Skåplås 

Egenskaper 

 Upp till 50 st. passerbrickor/kort kan prog-

rammeras till varje la s 

 La steknik - KeyPAC® EM 4102 - 125KHz 

 Utbytbart batteri som ra cker fo r 20 000 

o ppningar 

 Varningssignal vid svagt batteri 

 Skydd mot o ppnandet av icke-beho riga per-

soner 

 Mycket enkel att installera med fullsta ndiga 

monteringsanvisningar och skruvar 

 Programmeringskort inga r fo r att sta lla la set 

i programmeringsla get 

 Pa rm med 10 st. passerbrickor eller 10 st. 

kort, vardera med skuggkort fo r enkel han-

tering 

 Skuggkort anva nds vid borttagning av stulna 

eller fo rlorade passerbrickor/kort 

 Fungerar med befintliga KeyPAC®  passer-

brickor/kort 

Typiska användningsområde 

 Medicinska p     Brevla dor 

 Arkivska p     Omkla dningsska p 

 Nyckelska p    Utsta llnings monter 

Pa rm med passerbrickor/kort Extern Antenn 

Tillbehör 



 

 

  

 

Beskrivning KeyPAC® Elektronisk Ska pla s 

La steknik KeyPAC® EM 4102(125KHz) 

Ma tt h:80 x b:64 x d:29 mm 

Vikt 142g 

Anva ndningsomra de Inomhus 

Temperatur +5°C till +35°C 

Fo rvaring Temperatur +5°C till +35°C/ Fuktighet: 20% till 75% 

Stro mfo rso rjning  1 x Typ CR123A 3V batteri 

Batteritid Upp till 20 000 o ppningar 

Indikering Ljudsignal 

CE-Ma rkning RL 1999/5/EG Class 2, CE, 89/336/EWG 
1993 (EMV), 1999/5/EG 1999 (R&TTE), 
2002/96/EG 2003 (WEEE), 76/769/
EWG 2005 (RoHS) 

Specifikation 

Skåplås Skåplås tillbehör 

Art. Nr Produkt Art. Nr Produkt 
40224 Ska pla s (Komplett kit– 1st programmeringskort, 40232 Extern antenn (Fo r montering pa  t.ex. metall yta) 

 1 st batteri och 2 st KeyPAC® passerrickor)   

    

Tillbehör  

20250 KeyPAC® passerbricka   

21031 KeyPAC® passerkort   

20018 KeyPAC® ID Pa rm (10st KeyPAC passerkort & 10st skuggkort)   

20019 KeyPAC® ID Pa rm (10st KeyPAC passerbrickor & 10st skuggkort)   

Beställnings information 

Exempel på användningsområde 

Kreativitet har inga gränser  - för inspiration: 

Produktpresentation: t.ex. glasmontrar hos juvelerare 

eller elektronik butiker 

Stöldskydd: t.ex. ska p i skolor och idrottsanla ggningar 

eller pa  sjukhus 

Integritetspolicy: t.ex. lagring av dokument och datalag-

ring i arkivska p 

Skydd för barn: t.ex. a tkomst till la kemedel, rengo rings-

medel eller alkohol 

Sekretess: t.ex. brevla dor 

Apotek och kiosker Brevla dor 

 

Medicinska p 

Tillämpningar 

Elektroniska ska pla set kan anva nds ba de i den privata (sto ldskydd, barn-

skydd), offentliga (sjukhus, idrottsanla ggningar, skolor) samt inom den kom-

mersiella sektorn (produktpresentation, dataskydd). 

Utsta llningar 


