
   Nøglen til dit nye låsesystem 



Nyt Patenteret låsesystem. 
 
Rielda RS3 er en ny cylinder serie i spærret profil, der kan omkodes mekanisk med 
en programmeringsnøgle.. 
Ved behov for at omkode en låsecylinder, kan det gøres på stedet med en program-
merings nøgle. 

 

 
Låsescylinderen kan omkodes uendeligt, og har mere end 1 
million nøglevarianter. 



Nøglen til lavere driftomkostninger. 
 
Rielda kan anbefales til en lang række formål, og er specielt egnet til f. eks. 
 
• Udlejningsejendomme 
• Boligseslskaber 
• Kollegier 
• Nøglebokse 
• Vagtselskaber 
• Svømmehaller. 
• Sportsklubber. 
• Hjemmehjælp. 
• Medicinskabe. 
• Skurvogne 
•  



 

Vejledning for omprogrammering/
programmering af  Europrofil RS3. 
 
 
 
 
 
 
Omprogrammering: 
Indsæt programmeringsnøglen (Guldfarvet) 
(fig. 1)  Drej nøglen en halv omgang og træk den ud 
(fig.2) 
 
 
 
 
Programmering: 
Indsæt den nye programmeringsnøgle (guldfarvet ) 
(fig.3)  Drej nøglen flere gange , begrænset til ca. 30 
grader  (fig.4) 
Drej derefter nøglen en halv omgang  og træk den ud 
(fig.5)  
Låsen er nu programmeret.  
 
Opbevar programmeringsnøglen (guldfarvet) 
På  et sikkert sted.  
 
Anvend herefter brugernøglen  (sølvfarvet) 
 
NB. Ved dobbelt cylinder skal der programmeres fra 
begge sider. 
 
 
 



Brug samme nøgle til alle dine låsecylindre. 
 
Man køber et nøgle sæt  plus de typer låsecylindre der  skal anvendes i  boligen . 
Herefter  kodes de alle så de passer til samme brugernøgle. 

Nøglesæt 



RIL3800-143                     RIL3800-144                        RIL424 
Oval Cyl                            Rokoko  Cyl                         Postkasse Cyl 

RIL1200  35-35                     RIL1100 35-35                                 RIL1400 30/10 
Profil  Cyl                               Profil Cyl                                         Profil halv Cyl 

RIL900-50/29                      RIL900-60/35                               RIL801.36/12 
Hængelås  8mm                   Hængelås 10mm                          Hængelås 12 mm  

Der findes Rielda låsecylindre og hængelåse  til alle formål. 
 
Med et komplet udvalg af låcecylindre  til døre og postkasser, samt hængelåse i flere varianter 
dækker Rielda de fleste behov for det danske marked. 



Sikkerhed i topklasse. 
 
Rielda låsecylindre er godkendt til gældende krav på det danske marked i 
henhold til DS/EN 1303 
 
Alle cylindre er dirke sikret, og forsynet med 5 boretstifter der gør livet 
svært for ubudne gæster.  
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Vore produkter er en blanding af produkter vi selv udvikler og producerer, samt han-
delsvarer fra førende leverandører.  Vore kompetencer4 ligger indenfor følgennde  
områder: 
 
 
 
• Systemer for tid  - og jobregistrering. 
 
• Adgangskontrol 
 
• Taxametre og terminaler, samt video og elektroniske skilte for Taxi. 
 
• Selvbetjenings systemer for bilvask 
 
• Magnetkort og tilbehør, kodning og trykning. 
 
• Elektronisk styrede nøgle  - og opbevarings skabe.  
 
• Sikkerheds låse  på højeste niveau. 
 
• Låse og låsesystemer fra VIRO, SAG, B&B, RIELDA m.m. 
 
 
 
Få tilsendt speciel brochure for produkter og områder der har interesse. 


