OPIS MONTAŻU
TERMINAL ELEKTRONICZNY
w postaci szyldu drzwiowego

StellarLOCK SL-1
Terminale w postaci szyldów drzwiowych,
nazywane
potocznie
zamkami
elektronicznymi, StellarLOCK SL-1 są
elementami systemu kontroli dostępu w
inteligentnym budynku. Ich głównymi
zaletami
są
prostota
użytkowania,
wydajność oraz łatwość instalacji. Są
idealnym
rozwiązaniem
dla
nowych
obiektów oraz dla tych już istniejących.
Stworzone zostały w celu dostarczenia
innowacyjnego narzędzia dla użytkowników
biznesowych.

Montaż w 10 prostych krokach!
Jedną z głównych zalet szyldów drzwiowych StellarLOCK jest ich
intuicyjny i prosty montaż na istniejących już drzwiach, bez
konieczności wymiany zamków. Dzięki smukłemu kształtowi i
dopasowaniu otworów na śrubki nasze rozwiązanie idealnie pasuje do
wszystkich rodzajów drzwi dostępnych w Europie.
Poniżej znajduje się krótki opis, który przedstawia jak prosto
zamontować (oraz zdemontować) szyld StellarLOCK.
Nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut!

Niezbędne narzędzia: tylko (!) śrubokręt krzyżakowy

ZANIM ZACZNIESZ…
Na początku należy odkręcić istniejący szyld drzwiowy
zgodnie
z instrukcją
demontażu
dostarczoną
od
producenta.

Dla przygotowanych drzwi, gdzie wszystkie otwory są widoczne można
rozpocząć montaż szyldów drzwiowych StellarLOCK.

KROK 1
Montaż należy rozpocząć od przełożenia przez górny otwór na drugą
stronę drzwi (gdzie również będzie prowadzona górna śrubka) kabla
łączącego obie strony szyldu drzwiowego.

KROK 2
Od strony zewnętrznej należy przyłożyć szyld drzwiowy,
który ma trzy gwintowane miejsca w części przylegającej do
drzwi.
KROK 3
Z drugiej strony drzwi należy przyłożyć blachę.

KROK 4
Należy wkręcić 3 śrubki, które dociągają i mocują przednią część
terminala (z klawiaturą) do drzwi i blachę z drugiej strony drzwi (blacha
jest bazą montażową drugiej części terminala, tej od środka
pomieszczenia). Jedną ze śrubek należy wkręcić tuż pod otworem
owalnym, w środkowej części blaszki oraz dwie na wysokości trzpienia z
klamki.
KROK 5
Następnie należy wyjąć ze starej klamki lub z zestawu trzpień o
przekroju kwadratowym, który mechanicznie połączy przednią część
terminala z jego tylną częścią (tę od środka pomieszczenia).

KROK 6
W kolejnym kroku należy wpiąć wtyczkę kabla, przeciągniętego przez otwów
w kroku 1, w gniazdo w drugiej części szyldu.
KROK 7
Na przykręconą blaszkę należy nałożyć część szyldu drzwiowego, która
znajduje się od strony wewnętrznej
KROK 8
Następnie przykręcić ją 4 śrubkami w każdym z rogów.

KROK 9
Kolejnym etapem jest włożenie 4 baterii AA.
KROK 10
Ostatnim krokiem jest założenie osłonki oraz wkręcenie
śrubki blokującą możliwość przypadkowego otwarcia
osłony baterii.

Widok od strony zewnętrznej

Widok od strony wewnętrznej

Szyld drzwiowy jest montowany zamiast klamki, a nie zamiast zamka istniejącego. Jak widać na powyższych zdjęciach zamek w drzwiach
nie jest wymieniany, a jedynie zastąpiony nakładką. Nakładka nie jest w komplecie z szyldem drzwiowym, a jej zakup leży po stronie
Kupującego.
W przypadku demontażu należy odwrócić przedstawioną procedurę.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Booking BMS StellarLOCK
www.BookingBMS.com
support@bookingbms.com

