
 

Code-It 
 

Klika s vestavěným kódovým zámkem 
 

Stačí chvilka, aby vám v nestřeženém okamžiku zmizely 

z nezamčené kanceláře doklady, osobní věci nebo třeba 

přenosný počítač. Právě těmto rizikům předchází klika 

s kódovým zámkem Code-It. 

Velice jednoduše instalovatelná namísto běžné kliky ve 

dveřích, bez jakékoliv kabeláže nebo přípravy dveří, pro 

většinu zadlabacích zámků představuje Code-It ele-

gantní a snadno použitelné řešení základního zabezpe-

čení dveří, aniž byste přišli o možnost dveře zamykat 

mechanickým zámkem. 

 

Provedení 

Dodávka Code-It obsahuje: 

� vnější kliku s 5-tlačítkovým kódovým zámkem v levém (Code-It L) nebo pravém (Code-It P) 

provedení, 

� dále klasickou vnitřní kliku ve stejném designu, ale bez kódového zámku, 

� a konečně dělený čtyřhran pro jejich spojení. 

Levé, resp. pravé provedení kliky určíte jednoduše – podle toho, kterou rukou budete kliku přirozeně 

uchopovat, se určuje typ.  

Funkce & režimy 

Základní funkce Code-It je jednoduchá – v zablokovaném stavu vnější klika po svém stisknutí nepoo-

točí vnitřní čtyřhran, takže nedojde k zatažení západky a možnosti dveře otevřít. Zadáním platného 

kódu (PINu) z celkem 9 dostupných dojde k připojení kliky k vnitřnímu čtyřhranu a po stisknutí kliky i 

otevření dveří. 

Zda bude klika ke čtyřhranu připojena dočasně nebo trvale, určuje aktuálně nastavený režim: 

� v automatickém režimu blokování dojde ke krátkodobé aktivaci kliky; je tak umožněn jeden 

průchod dveřmi, 

� v ručním režimu blokování zůstává klika i po otevření dveří trvale aktivní a je tak možné 

dveře opakovaně otevřít; pokud chce uživatel kliku ‚zablokovat‘ při odchodu z místnosti, 

stiskne tlačítko se symbolem zámku – další otevření dveří bude možné až po zadání kódu. 

Bezpečnost  

I s pomocí pouhých 4 tlačítek pro zadání kódu je k dispozici plných 4.096 možných kombinací (délka 

kódu je 4 až 6 číslic). Navíc po 5 neplatných pokusech dojde k dočasnému zablokování kliky bez mož-

nosti zkoušet další kódy. 

Vnitřní klika je pevně spojena s vnitřním čtyřhranem, takže ven z chráněné místnosti se dostanete 

vždy a bez omezení.  I nouzové otevření zvenčí je vždy možné – pomocí klíče ve vložce mech. zámku. 

A přepnutí režimu kliky? Dílo okamžiku – po zadání platného master kódu jen stisknete jedno tlačítko 

a režim je změněn. 
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Napájení 

Napájení kliky obstarávají dvě malé vyměnitelné baterie vložené přímo v madle kliky a zajištěné kryt-

kou s bezpečnostním šestihranem (nástroj pro uvolnění je součástí dodávky). Baterie vydrží až 

100.000 otvíracích cyklů; jejich brzké vyčerpání navíc signalizuje Code-It pomocí vestavěné LED. 

Instalace 

Montáž kliky Code-It provedete stejně jako u jakékoliv jiné mechanické kliky pro 

zadlabací zámek s vnitřním čtyřhranem, a tedy i za stejný čas. Můžete ji tak pou-

žít pro takřka libovolné dveře do tloušťky 80 mm a naprostou většinu zadlaba-

cích zámků. Cylindrická nebo jiná vložka zámku zůstává na místě, a dveře tak 

můžete i nadále při dlouhodobějším opuštění místnosti zamykat klasickým způ-

sobem. 

Zajištění namontované kliky Code-It je provedeno z vnitřní strany, takže nehrozí 

ani její neoprávněná demontáž z vnějšku. 

 

Typické použití 
 

� kanceláře  �    zasedací místnosti    �    technické místnosti 

� ordinace  �    prostory s cennějšími předměty 

 

 
Technické parametry 
 

 

provedení kliky levé nebo pravé 

počet nastavitelných kódů 9 

správa / nastavení pomocí vestavěné klávesnice, po zadání master kódu 

 délka kódů 4 až 6 číslic (i různé délky pro každý zadaný kód) 

změna master kódu ano (po demontáži kliky a ve svislé poloze) 

indikace činnosti vestavěná 3-stavová LED + vestavěný bzučák 

režimy 
� automatická blokace 

� ruční blokace 

napájení 2×baterie CR2 

životnost baterií až 100.000 otevření 

tloušťka dveří 35 až 80 mm 

obsah dodávky 

� vnější klika s kódovým zámkem 

� vnitřní klika 

� dělený čtyřhran 

� 2×napájecí baterie 

� nástavec pro uvolnění krytky baterií 

� instalační manuál 

 


