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Nog eenvoudigere bediening

Werkt op de CS 350 en CD-Serie controlepanelen

Ideaal voor toepassing in woonhuizen, scholen, winkels en 
bedrijven met meerdere gebruikers

Kan het bedienen van uw beveiligingssysteem 

nog eenvoudiger ?

Ja, het CD 3008-Prox codebediendeel biedt u maximale

gebruikersvriendelijkheid bij het bedienen van uw 

installatie.  Slechts het voorhouden van een CD Prox-Key

sleutel is voldoende voor het bedienen van uw installatie.

Een zacht akoestisch signaal geeft de acceptatie van de

CD Prox-Key sleutel weer.  Het CD 3008-Prox 

codebediendeel is voor iedereen ideaal, van jong tot oud.

Het gebruik van een CD 3008-Prox codebediendeel

biedt u nog meer voordelen

U hoeft geen codes meer te onthouden.

Aan elke CD Prox-Key sleutel kan naar wens diverse

bevoegdheden gegeven worden.  Zo kunt u bijvoorbeeld

ook een CD Prox-Key sleutel gebruiken waarmee de

installatie alleen ingeschakeld kan worden.  Een andere

mogelijkheid is een CD Prox-Key sleutel te program-

meren die alleen voor een bepaalde periode geldig is.

Het gebruik van een CD Prox-Key sleutel wordt 

geregistreerd alsof het een code is.  U weet hierdoor

wie op welk moment het systeem bediend heeft.

Bij verlies van een CD Prox-Key sleutel kan deze 

eenvoudig ongeldig gemaakt worden.  Dit in 

tegenstelling tot traditionele sleutels die bij verlies 

leiden tot hoge kosten voor vervanging van de cilinder

en bijbehorende sleutels.

Eenvoudige installatie

Een nieuwe CD Prox-Key sleutel programmeren is zeer

eenvoudig.  De unieke code van de CD Prox-Key sleutels

wordt ingelezen en geprogrammeerd op het moment dat

deze voor het CD 3008-Prox codebediendeel gehouden

wordt. Bij renovatie van installaties is het CD 3008-Prox

codebediendeel eenvoudig inzetbaar.  Enkel het oude 

bediendeel moet vervangen worden en er hoeven geen

nieuwe kabels aangebracht te worden.  Het genereren van

de code gebeurt in het codebediendeel zelf.

Wat is het maximaal aantal CD Prox-Key sleutels ?

Bij elk CD 3008-Prox codebediendeel worden twee CD

Prox-Key sleutels geleverd.  Meerdere CD Prox-Key 

sleutels zijn leverbaar.  Het aantal verschillende 

CD Prox-Key sleutels die toegepast kunnen worden, is

gelijk aan het aantal gebruikerscodes die normaal

voorhanden zijn in de diverse controlepanelen.  Bovendien

zijn ook CD Prox-Key sleutelsets verkrijgbaar waarin 5 CD

Prox-Key sleutels geleverd worden met gelijke codes.

CD Prox-key sleutel

Geleverd in sleutelhangeruitvoering

2 x CD Prox-key sleutels worden standaard geleverd 

bij elk CD 3008-Prox codebediendeel

Extra CD Prox-Key sleutels zijn leverbaar

Sleutels met gelijke code zijn leverbaar
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Bestelnummers

CD 3008-Prox Proximity codebediendeel met 2 CD Prox-Key sleutels

CD Prox-key Proximity sleutel voor toepassing op het CD 3008-Prox codebediendeel

CD Prox-key 5 5 proximity sleutels met identieke 6-cijferige code
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