
BeslagsGruppen tillhandahåller digitalt styrda handtag
för olika ändamål. För installatörer eller privatpersoner.
Instruktioner är på svenska.
Gratis Appstyrning (mer än 30 språk).
Använd ditt befintliga låshus av modultyp och
komplettera med funktioner enligt nedan.
(Upplåsning och programmering på distans är tillval).

Smart Locks
För in och utomhusbruk

FINGERAVTRYCK

KOD

BLUETOOTH

RÖSTSTYRNING
MED ALEXA/GOOGLE

RFID-BRICKA (13,56 MHZ)

MEKANISK NYCKEL

FJÄRRÖPPNA (TILLVAL)

APP (SVENSKA M.FL)



Se mer på vår website.

BG4000 är avsett för att komplettera befintlig låsning
med digitala funktioner. Passar låshus av modultyp
med rund cylinder (oval cylinder kräver adaptrar).
Låset kan öppnas med fingeravtryck, kod, nyckeltag
eller smartphone.
Befintligt godkännande kan bibehållas.
Trygghet och utökade möjligheter till flexibilitet med
digitala funktioner.
För bästa funktion rekommenderas låshus 2500.Passar
även 2002,2000 med hemma-/bortafunktion.Även för
MPL (MultiPointLock).
Enkel installation. Rostfritt utförande
IP66.

Se mer på vår website.

BG3000 är avsett för att komplettera befintlig låsning
med digitala funktioner. Passar låshus av modultyp
med befintlig oval cylinder.
Låset kan öppnas med fingeravtryck, kod, nyckeltag
eller smartphone.
Trygghet och utökade möjligheter till flexibilitet med
digitala funktioner.
För bästa funktion rekommenderas låshus 510 då regling
sker när handtaget lyfts. Även MPL (MultiPointLock).
Enkel installation. Rostfritt utförande
IP66.

Se mer på vår website.

BG2000 lämpar sig för ytterdörr, lägenhet, kontor,
lager, konferensrum etc.
Låset är robust,modernt och slimmat i sin design för
att vara så diskret som möjligt på dörren.
Avsett för montering på låshus av modultyp.
Lämpligt även för smalprofil (bredd endast 38mm)
Finns i utförande för låshus av Europamodell (DIN).

För bästa funktion rekommenderas låshus 510, 1418.
510 - manuell regling sker när handtaget lyfts.
1418 - självreglande vid stängning.
Enkel installation. Rostfritt utförande
IP66.

Se mer på vår website.

BG Twist är ett nyutvecklat multifunktionellt smart
handtagsvred för inomhusbruk. Stilren design med
Bluetooth gör det mycket bekvämt att använda.
Håll i handtagsvredet och tryck på fingeravtryckssensorn -
eller använd medföljande RFID-bricka för smidig
upplåsning.
Rekommenderas främst på utåtgående dörrar.



Adress: BeslagsGruppen AB, Bangårdsvägen 27, 428 36 Kållered
Telefon: 031-795 13 50
Web: www.beslagsgruppen.se
E-mail: office@beslagsgruppen.se

Lås och beslag för
säkrare boende.
Vårt sortiment omfattar såväl standardprodukter som
säkerhetsprodukter för användning vid utsatta lägen
där kraven på pålitlighet är höga.Våra produkter är
modernt och funktionellt designade för att smälta in i
sin omgivning samt erbjuda erforderligt skydd.
Du finner våra lås och beslag hos fackmannen,
grossister samt i bygghandeln.
Som privatperson kontaktar du lämpligen närmaste
återförsäljare för ytterligare information och
prisuppgifter.
Övrigt sortiment hittar du på vår hemsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss.


