
Kodlås &  
Kompakta kortläsare
Ett enkelt och säkert sätt att låsa 

Answers for infrastructure



Glöm nycklar!

På allt fler ställen idag krävs det att man låser 
och  begränsar tillträdet för obehöriga. Det gäller 
 dörrar till rum och avdelningar, inom såväl  företag 
som förvaltningar. Att låsa och dela ut nycklar till 
 personalen, är dock ingen säker  lösning. Nycklar kan 
alltför lätt kopieras och komma i orätta händer. 

Kodlås har blivit ett självklart val när man enkelt 
och säkert vill låsa sina dörrar. Siemens, Security 
Products erbjuder marknadens största och mest 
välbeprövade  kodlåsprogram. Genom att installera 
kodlås slipper du obehöriga, samtidigt som du gör 
det bekvämt för dig själv, dina hyresgäster eller din 
personal. De flesta modeller har bakgrundsbelyst 
knappsats, vilket är en stor fördel i mörka trapphus 
och svagt upplysta entréer. Du kan också fälla in de 
flesta Bewator kodlås i fasaden, väggen eller  
panelen i en hiss.

RF30EM



 Codoor, CD3500, är ett batteridrivet kodlås som du monterar 
direkt på dörren inomhus. Installationen är mycket enkel, och 
är gjord på några minuter. Eftersom Codoor har allt inbyggt 
i en och samma enhet behöver du varken dra ledningar eller 
göra några ingrepp i dörren. Codoor passar de flesta dörrar 
med tryckes-/handtagsöppning, till exempel dörrar till förråds-, 
omklädnings-, konferens- och personalrum eller dörren till det 
egna kontorsrummet.  

Kompakta eller med separat centralenhet

Kompakta kortläsare

 Våra kodlås delar vi in i kompakta 
kodlås och kodlås med separat kodcentral. 
Kompakta kodlås räcker ofta bra när det 
är fråga om ett fåtal dörrar eller ett fåtal 
användare. Kompakt innebär att all elek-
tronik är inbyggd i själva knappsatsen och 
styr en dörr. Det betyder enkel installation 
och låg kostnad. Vill du byta kod ställer du 
om direkt i knappsatsen. För högre säker-
het kan du använda insynsskydd tillsam-
mans med kodlåset för att skydda koden.

 K42 är vår storsäljare, världens mest 
sålda faktiskt. Det är ett kodlås med 
2 koder. K42 är enkelt att installera och 
med två koder kan till exempel hantver-
kare, fastighetsskötare eller brevbärare 
använda den ena. Halvsekundsfördröjning 
gör det i princip omöjligt för obehöriga att 
prova sig fram till rätt kod.

Codoor – världens snabbaste kodlås
 RF Codoor, RF30EM,  är ett kombinerat kodlås och kortläsare 
som även kan ingå i ett större Bewator Entro passer system med 
trådlös kommunikation. Den har samma robusta design som 
övriga  Codoor men  har förutom kod även möjlighet till kort 
eller bricka och säkerheten kan förhöjas ytterligare med  
kort + PIN. RF30EM kan hantera upp till 250 kort eller brickor.  

 Med K44 DUO kan du styra två 
dörrar från samma knappsats, t.ex. 
garageporten med tillhörande gångdörr. 
Det finns även möjlighet till Dörrkontroll 
och Larmutgång med olika lång 
varningstid. I K44 DUO ingår även en 
integrerad ringklockefunktion och en 
speciell Hotkod. Bra om användaren 
hamnar i en hotsituation. Den inbyggda 
sabotagekontakten i kombination med 
säkerhetskopplingen SK5 uppnås en 
ännu högre säkerhetsnivå i klass med 
delat montage.  Ytterligare en säkerhets-
funktion är blockering vid felslag. Detta 
innebär att om någon slår fel kod tre 
gånger måste du slå rätt kod två gånger i 
rad för att komma in. Enkelt och säkert!

 Kodlås med separat centralenhet 
  består alltid av två enheter – knappsats 
och kodcentral. Knappsatsen sitter vid 
dörren medan du placerar kodcentralen 
inne i fastigheten, gärna i ett låst 
utrymme. Med delat montage ställer 
man bekvämt om koderna centralt. 

I DC800 sitter all elektronik inne i 
kodcentralen och är därför oåtkomlig för 
obehöriga ifrån utsidan. Denna lösning 
ger även möjlighet till programmering av 
koder och tidsintervall från en PC. Med 
DC800 uppnår du allra högsta säkerhet.

 CD3500 K42 M43, DC800 BC615

 Bewacard BC615 är en kompakt kortläsare och en lösning 
för endast en dörr. I BC615 finns i stort sett alla funktioner 
du kan hitta i de mest avancerade passersystemen. Du kan 
programmera vissa kort att bara gälla vissa tider, bestämma om 
dörren ska hållas öppen eller stängd och när. Här finns också 

ett inbyggt årstidur där du programmerar vilka tider som gäller 
för olika säkerhetsnivåer. BC615 tillåter såväl magnetkort som 
beröringsfria kort och brickor med antingen EM eller Cotag 
lästeknologi. Till Bewacard finns det en mängd tillbehör som 
exempelvis infällnadslådor och skyddshuvar. 



 

Teknisk information

Kompakta kodlås K42 K44 DUO

Antal koder (4+6) 2 20+10

Sabotagekontakt Nej Ja

Utomhusbruk Ja Ja

Kodomställning Stift Knappsats

Öppningstid 1-30s 1-99s

Fjärröppningsfunktion Ja Ja

Bakgrundsbelysning Ja Ja

Codoor CD3500 RF30EM

Antal koder 9 4

Antal kort n/a 250

Inomhusbruk Ja Ja

Utomhusbruk Nej Nej

Drifttid (lithiumbatteri) ca 2 år ca 1 år

Passar Entro Nej Ja

Centralenheter DC800 KC5000

Antal lås/dörrar 1 6

Antal koder 10 99

Antal tidsschema 80 99

Fjärröppningsfunktion Ja Ja

Händelselogg Ja* Ja (400)

Kortläsare Ja Nej

Knappsatser M43 M65

Sabotagekontakt Ja Nej

Utomhusbruk Ja Ja

Bakgrundsbelysning Ja Ja

Passar DC800 Ja Nej

Passar KC5000 Nej Ja

Passar Entro Ja Nej

Kompakta kortläsare BC615

Antal kort 1000

Antal tidszoner 15

Antal tidsscheman 15

Inomhusbruk Ja

Utomhusbruk Ja

Passar Entro Ja

Läsarteknik Välj mellan beröringsfritt EM, Cotag eller Magnet

* Med Entro 
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