
   Elektroniske Låsesystemer. 
                   For skabe og døre. 

Moderne elektroniske skabs—og dørlåse. 
For aktivering med PIN kode, berøringsfri taks eller kort,  
Eller kombination heraf. Kan programmeres med forskellige  
funktioner via PC program ”Lock manager 6” 

 

Kvalitet - sikkerhed - tryghed. 



Safe-O-Tronic skabslåse. 
 
Disse skabslåse  kan an-
vendes i næsten alle typer 
af skabe. 
 
Installation er forenklet i 
Størst muligt omfang. 
 
Ved installation i skabslå-
ger, anvendes hullet fra 
den oprindelige låsecylin-
der, og herudover kræves 
kun fastgørelse med en 
skrue.  

                 Vi kan også levere opbevarings skabe og garderobe  skabe. 
         Levering kan være  med monterede låse  - også mekaniske med depositum. 

Monterings mulighe-
der 
Version skal oplyses  
ved bestilling 



 

Safe-O-Tronic  skabslåse kan monteres på stort set alle typer skabslåger, uanset om 
de er fremstillet i stål, træ, eller andre materialer. 
 
For anvendelse til skabe, findes følgende versioner: 
 
ADV4001/LS100         Aktivering med PIN kode. 
ADV4002/LS200         Aktivering med PIN kode og kodning med berøringsfri  tack. 
ADV4003/LS300         Aktivering med berøringsfri tack og NFC. 
ADV4004/LS400         Aktivering med PIN kode, berøringsfri tack og NFC. 
 
Indstilling af funktioner sker ved indlæsning af berøringsfri service kort / tacks. 
 
For opnåelse af yderligere funktioner, anvendes Lock Manager 6  PC software sam-
men med ADV4020 bord læser / koder, hvilket gør det muligt at indstille tidsafhæn-
gige funktioner i de enkelte låse, og at der kan udskrives log vedrørende aktiviteter i 
de enkelte låse. 
 
Lock Manager 6 installeres på PC, og ved hjælp af en bordlæser, som tilsluttes PC 
via USB, kan der med berøringsfri service kort transporteres data mellem PC enhed 
og låsene.  

 
 
  ADV4020 Bordlæser for anvendelse sammen  
  med Lock Manager 6. 



Safe-O-Tronic dørlåse. 
 
Safe-O-Tronoc dørlåse leveres i varian-
ter der anvender PIN kode, eller berø-
ringsfri tacks, eller kombination heraf. 
 
Låse findes i udgaver der blokerer og 
frigør dørhåndtag, eller udgaver der ud-
løser elektrisk dørlås. 
 
Berøringsfri kort eller tacks der anven-
des kan være fælles for døre og skabe, 
således at begge systemer kan admini-
streres fra samme Lock Manager 6 soft-
ware. 
 
 
           

                                 Dørlåse for styring  motorlåse. 

 

Dørlås for kontrol af dørhåndtag 



Safe-O-Tronic dørlåse serie ADV4100 
 
Dørlåse for styring på dørhåndtag kan monteres på alle  typer døre hvor 
låsen er placeret under dørens håndtag.  
 

 
 
ADV4101/DS200    aktivering med PIN kode, 
 
ADV4103/DS300    aktivering med berøringsfri kort og tack. 
 
ADV4104/DS400    aktivering med PIN kode  og berøringsfri 
                                 kort eller tack. 

 
 

 
 
 
 
 
ADV4106/DS-T200  Aktivering med PIN kode 
 
ADV4107/DS-T300  Aktivering med berøringsfri kort 
                                   eller tack. 
 
ADV4108/DS-T400  Aktivering med PIN kode og  
                                   og berøringsfri kort eller tack. 
 
 



 
ADV4200/CS300 
Elektronisk låsecylinder for aktivering 
med RFID tack eller kort. 
 
Dråbeformet cylinder. Mifare læser. 
 
Leveres med  dobbelt cylinder 
Halv cylinder, og med indvending vrider. 

ADV4201/ CXXXX 
Elektronisk låsecylinder for anvendelse  ved server rum / skabe. 
Med Mifare læser. 

 
ADV4202  
 
Elektronisk hængelås med Mifare læser 

         Elektroniske Låsecylindre med Mifare læser 



          Vi kan også levere garderobeskabe fra ProfSafe  
           Alle SAG skabslåse kan anvendes i disse skabe. 

Elektroniske skabslå-
se   serie LS,  
 
ADV4001/LS100 
ADV4002/LS200 
ADV4003/LS300 
ADV4004/LS400 

 
 
 
 
Som alternativ til elektroniske skabslåse, 
kan vi levere mekaniske skabslåse   -   
med eller uden depositum  -   og versio-
ner med depositum og betaling. 
 
Findes i udgaver for danske  mønter  -   
10 kr. og 20 kr.  
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Vore produkter er en blanding af produkter vi selv udvikler og producerer, samt han-
delsvarer fra førende leverandører. 
 
 
Vore kompetencer ligger indenfor følgende områder: 
 
• Systemer for tid—og job registrering 
 
• Adgangskontrol 
 
• Taxametre og terminaler 
 
• Video overvågning—også for taxa og busser m.m. 
 
• Dørtelefoner med  / uden video 
 
• Selvbetjeningssystemer for bilvask. 
 
• Store  elektroniske display 
•  
• Magnetkort og tilbehør 
•  
• Kodning og trykning af magnetkort 
 
• Elektronisk styrede nøgle—og opbevarings skabe. 
 
• Sikkerhedslåse på højeste niveau. 
 
Få tilsendt speciel brochure på produkter og områder der har interesse. 


