
Vævervej 5 
8800  Viborg 
Tlf.  86 61 44 22 
www.unitek.dk 

Unitek A/S 

 

 

Unitek Unitek 
Adgangskontrol - der virker 

Bro189 -  Rev. 200225  

Anvendelse 
Montagekasse i ABS-plast. Bruges til monte-
ring af låsecomputer samt eventuelt interfa-
ce, akkumulator, hjælperelæer mv. 
 
Giver en praktisk og hurtig samling af de 
nødvendige komponenter i en montagekasse, 
der ikke er større end højst nødvendig. 
 
Beskrivelse 
Praktiske og robust indendørs montagekasse 
til LS10 låsecomputeren udført i brandhæm-
mende ABS-plast.  
 
For at lette kabelinstallationen, er kassens 
bund hævet 8 mm fra væggen, således at 
man kan komme under kassen med kabler. 
Denne hævning fra væggen er visuelt dækket 
af et skørt. I skørtet er der udslagsblanketter, 
så det er muligt at vælge lige præcis det 
sted, hvor det ønskes, at kablerne skal føres 
ind i kassen. 
 
En lille DIN-skinne giver mulighed for at mon-
tere et par hjælperelæer mv. 
 
I kassens låg er det muligt at montere et in-
terfaceprint, vi anbefaler dog, at benytte vo-
res noget større montagekasse i metal (LS10
-KAS2), i de situationer hvor der er brug for 
et interfaceprint. 
 

Der er desuden plads til en akkumulator til 
backupforsyning. Et batteri med 2,3 Ah vil 
give en driftstid for låsecomputeren med læ-
ser (T370) på ca. 8 timer. 
 
Der er mulighed for montering af tamper-
switch for henholdsvis åbning og nedtagning 
af kassen. 
 
Kassen er her vist monteret med låsecompu-
ter, batteri, microswitch og et hjælperelæ.  
 
 
Data 
Størrelse:     270 x 190 x 79 mm 
Vægt:   0.8 kg 
IP-klassificering: IP40 (monteret på væg) 
Backup batteri: 12V 2.3Ah.  
   Max: 181 x 36 x 63 mm 
DIN-skinne:  Længde: 35 mm (2 modul) 
   Max højde: 61 mm 
Driftstemperatur: -20 C til +40 C 
Termisk modstand: 2 C/W  
   (frit monteret på væg) 
Materiale:  LG ABS AF312A 
Farve:  Lys grå RAL 7035 
Brandklasse: Brandhæmmende i  
   henhold til UL94-V0 

LS10-KAS3 
Montagekasse i plast  

til låsecomputer  


