
 Motorlås 1480 og 1481 
 Rask, trygg og sikker
Motorlåsene i 1400 serien kjennetegnes av rask 
 reaksjons tid kombinert med fokus på bruker vennlighet 
og sikkerhet.

Motorlåsene har en reaksjonstid på mindre 0,5 sekunder 
for både åpning og lukking. Ikke bare gir dette en rask 
utgang, men også en trygg avlåsning av døren ved 
 lukking. Det minsker sjansen for uautorisert adgang 
og øker sikkerheten i dørmiljøet. 

Motorlåsene kan også opereres manuelt med nøkkel 
 uavhengig av motor. De har en logisk dreining av  nøkkel. 

Motorlås og styreboks er enkelt å sammenkoble og i 
gangkjøre. Montør har LED indikasjonslys lett til gjengelig 

i styreboks for status lukket, låst, alarm med flere. 
 Kommunikasjonen mellom låsenhet og styrings enhet 
er basert på digitalt grensesnitt med kryptert  protokoll. 
Den kan enkelt installeres sammen med impulsgivere 
som kortlesere, tidsur og alarm.

Låskassens synlige deler er i utførelse rustfritt stål og 
kan kombineres med både sikkerhetsskilt, dekkskilt og 
 eventuelt uten skilt.

Dørautomatikk og adgangskontroll er noen av  områdene 
motorlåsene er meget godt egnet for. Typiske installasjons
objekter er offentlige bygg samt næring.  Passer godt for 
ytre dørmiljøer samt indre dørmiljøer med krav til høyt 
 sikkerhetsnivå. 
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Produktegenskaper

Bestilling

• Rask åpne og lukketid
• Lar seg operere manuelt med nøkkel
• Digitalt grensesnitt med kryptert protokoll
• Logisk dreining av nøkkel i manuelt modus
• FGgodkjent
• Sertifisert iht. SSF 3522 og EN 14846
• Rustfri utførelse, AISI 304
• Enkel i gangkjøring av motorlås og styreboks
• LED indikasjonslys i styreboks

Beskrivelse Art.nr.

1480 låskasse hakereile/falle venstre 7030000015889

1480 låskasse hakereile/falle høyre 7030000015890

1481 låskasse hakereile 7030000015891

Styreenhet for motorlås, Kaba 1400-serien 7030000015892

Kabel for motorlås, Kaba 1400-serien 7030000015893

Sikkerhetssluttstykke KABA 1451 7030000015894

Sikkerhetssluttstykke KABA 1461 7030000015895
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