
Fiam X1R 

 

    Χαρακτηριστικά: 

 

 Nζα θλεκτρομθχανικι κλειδαριά αςφαλείασ τθσ εταιρείασ ISEO για κωρακιςμζνεσ 

πόρτεσ X1R Easy 

 Η εγκατάςταςι τθσ ενδείκνυται ςε πόρτα κυρίασ ειςόδου πολυκατοικίασ 

(ξεκλειδώνει από το κυροτθλζφωνο κάκε διαμερίςματοσ) 

 τθν βαςικι τθσ ζκδοςθ, θ κλειδαριά λειτουργεί μθχανικά με το κλειδί ι θλεκτρικά 

από το κυροτθλζφωνο 

 Κλειδώνει αυτόματα με το κλείςιμο τθσ πόρτασ. Προςφζρει αςφάλεια 24ώρεσ το 

24ωρο! 



 Ξεκλειδώνει αυτόματα: εξωτερικά με τθν χριςθ του κυροτθλεφώνου & εςωτερικά 

με το μπουτόν ι με το κλειδί 

 Δεν μζνει ποτζ ξεκλείδωτθ. ε περίπτωςθ που ξεκλειδώςετε και  δεν ανοίξετε τθν 

πόρτα, θ κλειδαριά ξανακλειδώνει αυτόματα ςε 15” δευτερόλεπτα 

 Κατάλλθλθ για αντικατάςταςθ ATRA, MOTTURA, POTENT, SECUREMME (κλειδαριζσ 

που θ γλώςςα βρίςκεται κάτω από τουσ πείρουσ) 

 Κλειδώνει αυτόματα με το κλείςιμο τθσ πόρτασ και ξεκλειδώνει από το 

κυροτθλζφωνο, από το πλθκτρολόγιο ι χρθςιμοποιώντασ το κλειδί 

 υνδυάηεται με κφλινδρο και defender αςφαλείασ 

 Γραναηωτι-ακόρυβθ & ομαλι λειτουργία 

 Επινικελωμζνοι πείροι 

 Με 3 ι 4 πείρουσ, γλώςςα κάτω 

 Γίνεται εφκολα αριςτερι ι δεξιά, γυρvώντασ τθν γλώςςα τθσ κλειδαριάσ 

 Μπορεί να εγκαταςτακεί με: 1.αλκαλικζσ μπαταρίεσ, 2.επαναφορτιηόμενεσ 

μπαταρίεσ και 3.άμεςθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

 Σρόποι λειτουργίασ: Α. με πλθκτρολόγιο (εξωτερικά), Β. με τθλεκοντρόλ,  Γ. με το 

xKey (ςυνδυάηεται με τον δζκτθ) και Δ. με το κλειδί 

 τθν ςυςκευαςία περιλαμβάνονται αιςκθτιρασ πόρτασ και καλώδιο ςφνδεςθσ με το 

κυροτθλζφωνο 

 Ρεφμα λειτουργίασ: 9V DC 

 Κατανάλωςθ ενζργειασ: 0,2 A 

 Αν επιλζξετε να λειτουργεί με μπαταρίεσ (αλκαλικζσ ι επαναφορτιηόμενεσ), 

χρειάηεςτε μπαταρίεσ τφπου D 1,5V 

 Χρόνοσ κλειδώματοσ όταν θ πόρτα είναι κλειςτι : 1,5 sec 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ: 0 – 80 C (βακμοί κελςίου) 

 Για τθν τοποκζτθςθ τθ κλειδαριάσ κα χρειαςτείτε ακόμθ ζνα χρονικό ρελλζ 

προςταςίασ τθσ κλειδαριάσ, τθν μεταλλικι πλάκα (αντίκρυςμα) και ζνα κανάλι 

καλωδίου που προςτατεφει το καλώδιο που ςυνδζει τθν κλειδαριά με το 

κυροτθλζφωνο. (Δεν περιλαμβάνονται ςτθν ςυςκευαςία. Θα πρζπει να τα 

παραγγείλετε ξεχωριςτά.) 


