
Låsblocket som är tillverkad 
i solid aluminium monteras i 

låsplattan och håller lås-
kätting på plats. Låset har 
en dyrk-säker låscylinder 
från Assa / Medeco. Kan 
beställas i system med 
likalåsning, olikalåsning 
med huvudnyckel etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Universallåset för alla Projektorer, 
TV/Bildskärmar och övriga kontors-
maskiner på marknaden.  
 
En mycket hög nivå på säkerhet. 
 
• Marknadens kraftigaste stöldskydd för 

alla Projektorer, TV/Plasmaskärmar, 
Bildskärmar, Skrivare, Scannrar, 
Kopiatorer, Faxar, Notebooks som  

        övrig extern utrustning. 
      
• AnchorPad:s unika fästplattor  som 

monteras på enheten är samma plattor 
som är testade och godkända när de 
levereras  med AnchorPad:s Lågprofil 
och Multifunktionslås. 

 
• Levereras med Assa / Medeco 

låscylinder som är dyrktestad   
        och godkänd.  
 
• Låset har en en kraftig SSF-godkänd 

kätting (1,25 alt 2,5 meter) som är 
specialhärdad och försedd  svart/grå 
tygstrumpa för att matcha maskin. 

 
• Universalmontage:  
 

      -Låset monteras i betongtak/vägg eller   
       metallbalk/bordsram med bifogade  
       fästdetaljer eller runt ett fast föremål   
       med hjälp av kättingens löpögla.  
       Detta gör  låset  mobilt för ägaren  
       som enkelt kan flytta skärm /  
       maskin till annan önskad plats. 
 
• Som tillval finns även en monterings-

sats för montering i trä. 
 
• Låset är enkelt och billigt att upp-

gradera om du byter skärm/maskin. 
Detta ger ett kostnadseffektivt lås 

        med obegränsad livslängd. 
 
• Mycket enkel  installation. Utförliga 

monteringsinstruktioner medföljer. 
 
• Färg: Silver / Grå    
 
• UArtikelnr: U   
 

601-125 Universallås (1,25m) 
 
601-250 Universallås  (2,5m) 
 

        UTillval: 
 
        Artnr: 613-3  Monteringssats ”Trä”    
 
        Artnr: 611     Uppgraderingskit 
 
        Artnr: 517-3  Likalåsning 
 
        Artnr: 517-2  Huvudnyckelsystem     
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   CEKA – Universallås 
      för Projektorer, TV/Bildskärmar, kontorsmaskiner m.m. 
 

                                 Artnr: 601-125  /  601-250 

2 st fästplattor i 
gummitäckt stål 

limmas med 
special-lim på 

maskinen. 
Fästplattorna hakas 

sedan fast i den 
kraftiga låsplattan 

av stål. 
 

Universallåset kan användas till alla  
TV/Plasma-Skärmar, Projektorer, 
Bildskärmar, Skrivare, Scannrar, 
Kopiatorer, Faxar, Notebooks som  

övrig extern utrustning. 
 

Kättingens monteras som UstandardU i 
betongvägg/tak, metallbalk, bordsram 
eller runt ett fast föremål med hjälp av 

kättingens löpögla. ”Universalmontage”. 

Den SSF-godkända kättingen är 
enkel att montera i betongtak/vägg 

eller metallbalk/ bordsram med 
bifogade fästdetaljer alternativt runt 

ett fast föremål med hjälp av 
kättingens löpögla. Monteringssats för 
trä finns som tillval. UVid takmontering 
kan standardstativ användas då låset 

monteras parallellt med stativet. 
 

Monteringssats för montering i trä 
finns som UtillvalU. Monteringen sker 
med hjälp av dubbelhäftande tejp 

och träskruv. 
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