
  

 

 

 

 
 
Techfors CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu specifikace produktu bez předchozího upozornění.  

Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení. 
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Produktový list 

Kódový zámek pro zabudování do skříní a schránek – Udělejte si trezor dle Vašich potřeb.

Přehled 

Kódový zámek je navržen tak, aby nahradil standardní 
zámek s vačkou pro různé úložné skříně nebo schránky. 
Jeho desetimístná, tlačítková klávesnice s variací použití 
až 1024 kódů a spojkovým mechanismem, který chrání 
před násilným otevřením je unikátním řešením pro 
zabezpečení Vašich skříněk. 
Kódový zámek je vyroben z robustního odlitku a může výt 
instalován na potvrch dvířek skříňky nebo být do dvířek 
zapuštěn.  
Součástí balení je: 
- Kovový držák 
- Vačkový šroub 
- Kruhová plochá podložka 
- šrouby na přichycení těla zámku 
- 180 ° zastavovací podložka  
- 90 ° zastavovací podložka 
- Rovná vačka  
- Ofsetová vačka  
- Montážní pokyny a výřezové šablony 
 
Kódový zámek je ideální pro výrobce úložného nábytku, 
skříněk ale i pro výrobce kovových skříněk jako náhradu 
trezorů.  
Použitelný je také v oblasti lékárniček, trezorů a skříní pro 
uschování zbraní, kurýrních boxů, nástaveb pick-upů a 
vozíků, boxů na nářadí, vitrín, rozvodny a rozvodné 
skříně, atd…. 

Standardní vlastnosti 

 Uživatelsky přívětivá kódový klávesnice 
 Odolná konstrukce z tlakově lité oceli 
 Až 1024 použitelných variací kódu 
 Snadná změna přístupového kódu 
 Mechanismus spojky odolný násilnému otevření 

Specifikace 

     Vnější rozměr  41,3 x 88,9 mm 

     Váha  0,45 kg 

     Teplota   -32 až 68°C 

     Cyklická teplota/vlhkost 6-ti denní expozice 

     Odolnost vůči vodě   10,16 cm/hod. expozice 

     Solná lázeň   48 hodin 

     Sníh/led -26°C 

     Odolnost proti chemikáliím a čístícím prostředkům  - 
Standardní čistící prostředky pro domácnost  

     UV expozice   Dlouhodobá expozice slunečnímu záření 

     Životnost v cyklech            1800 cyklů (testováno 3600 cyklů) 

     Odolnost vůči prachu (bombardování prachem)            
6 hodin při teplotě 23°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávání 

Kód Popis 

 

001773 Kódový zámek „Touch Point“ pro 
zabudování do skříní a schránek - šedá  

001798 Kódový zámek „Touch Point“ pro 
zabudování do skříní a schránek - 
hnědá  

001773 

 


