CEKA – Universallås - USFF
Låset för integrerade skärm och dator-lösningar

CEKA Metall AB

Artnr. 601-1 (Grå) / 6012-1 (Svart)

Maximum Security
2+2 st gummifötter i gummi-täckt stål
limmas med speciallim på baksidan av
bildskärm och maskin. Fästplattorna hakas
sedan fast i de kraftiga låsplattorna av stål
och täcker därmed gummifötterna.

Låset kan erhållas i
följande färger:
- Svart
- Bildskärmsgrå
- Valfri färg (tillägg)

Universallåset för alla integrerade
TFT-skärmar/ datorer på
marknaden.
•

Ett mycket kraftigt stöldskydd för
integrerade TFT skärmar och
datorer.
Universal montering på baksida av
LCD-skärm och dator.

Låsblocken, som är tillverkade i
solid special-aluminium, monteras
i låsplattorna och håller låskätting
på plats. Låsblocket förhindrar
effektivt åtkomst till datorns
ingående komponenter.

•

AnchorPad:s unika fästplattor som
används i låset är samma plattor
som de som levereras med
AnchorPad:s Lågprofil och
Multifunktionslås.

•

Levereras med dyrktestade
Assa/Desmo låscylindrar.

•

Låset har en kraftig SSF-godkänd
kätting som är special härdad och
försedd neutral skydds plast för
att matcha såväl TFT-skärm, dator
och lås.

•

Universalmontage:

Låset har borrskyddade högsäkerhetscylindrar från Assa.
Kan beställas i system med
likalåsning, olikalåsning med
huvudnyckel etc.

-Låset monteras i bordsramen
med bifogade fästögla eller runt
ett fast föremål med hjälp
av kättingens löpögla. Detta gör
låset mobilt för ägaren som
enkelt kan flytta skärm / dator
till annan önskad plats.
-Kan även erhållas med monteringssats för betong.
•

Mycket enkel installation. Utförliga
monteringsinstruktioner medföljer.

•

Låset är enkelt och billigt att uppgradera om du byter skärm/dator.
Detta ger ett kostnadseffektivt lås
med obegränsad livslängd.

•

Artnr.
Universallås-USFF ”Grå” (601-1)

Den SSF-godkända kättingen är enkel att montera i bordsram med bifogad
fästögla eller runt ett fast föremål med hjälp av kättingen löpögla. Kan
även erhållas med monteringssats för betong.
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