dormakaba dKey
Teknikk så smart at den ikke er synlig
dormakaba dKey er en smart hybridlås som gir deg
sikkerheten til en mekanisk lås og fleksibiliteten fra
digital teknologi. Enten du velger å bruke en fysisk eller
digital nøkkel, kan du stole på at vi ikke går på akkord
med sikkerheten din.
dormakabas smarte hybridlås kan åpnes med en fysisk
nøkkel eller med digitale nøkler som du administrerer
i appen dKey Admin i telefonen din. Med appen kan du
dele ut nøkler – selv når du trenger å gi noen midlertidig
tilgang til hjemmet ditt. All teknologi for mobil tilgang er
basert på BLE (Bluetooth Low Energy) og er innebygd i
låsekassen. Så smart at den ikke er synlig. Du kan enkelt
laste ned dKey Admin App og dKey-bruker App fra Google
Play eller Apple App Store.

dormakaba dKey i korte trekk
Praktisk å bruke. Programmer låsen etter dine behov
med appen dKey Admin. For eksempel kan du velge
automatisk opplåsing når du kommer hjem og automatisk låsing når du forlater hjemmet ditt.
Digitale eller fysiske nøkler. Du trenger ikke velge, låsen
fungerer uansett. I appen styrer du de digitale nøklene
og skreddersyr innstillingene som passer deg best.
Skjult installasjon. All teknologi er skjult i låskassen. Du
kan derfor beholde ditt eksisterende dørhåndtak og din
eksisterende sylinder(e).
Sikkerhet er nøkkelen. Sertifisert i henhold til FG og SSF
3522: 2 klasse 3 EN 14846 (Standard for elektromek.
produkter).

Tekniske spesifikasjoner
Utfresing i dør
SS 81 73 75: 2018
(Skandinavisk fordypningsstandard)
Kommunikasjonsgrensesnitt
Bluetooth Low Energy (BLE)
Strømforsyning
1 x AA 3,6 V batteri

Mekanisk låskasse
dormakaba dKey er basert på tradisjonell mekanisk
låskasse og tilbyr den sikkerheten du kan forvente av et
dormakaba-produkt. Dimensjonene på låskassen følger
den skandinaviske fordypningsstandarden og er plassert
i dørbladet som en vanlig mekanisk låskasse. Låskassen
kan monteres med doble sylindere eller knappvrider på
innsiden. Avhengig av hvilke sylindere og knappvrider som
er montert, oppnås forskjellige sikkerhetsnivåer i henhold
til FG og SSF 3522.
Digitale muligheter
dormakaba dKey tilbyr teknologi så smart at den ikke er
synlig. All elektronikk er integrert i låskassen, og det skal
ikke monteres noen ekstra enheter på dørbladets utside
eller innside. I låsekassen er det en batteridrevet digital
lås som kommuniserer via Bluetooth Low Energy (BLE).
Dette gjør at den kan åpnes via smarttelefon, appen er
tilgjengelig for både Android og Apple. Takket være
appen er det mulig å kontrollere tilgangen til flere
brukere eller å gi midlertidig tilgang for for eksempel
håndverkere.

Funksjoner
Låse opp med appen

En enkel måte å låse opp
dormakaba dKey er å bruke dKeyappen.

Automatisk opplåsing

Den digitale nøkkelen aktiveres og
låsen låses opp for deg når du
nærmer deg døren etter å ha vært
omtrent 200 meter fra låsen. Du
kan også bruke smarttelefonen din
som en kode/nøkkelbrikke og holde
den mot låsen.

Automatisk låsing

Etter at du har passert ut og
døren er lukket, låses døren automatisk etter deg.

Sikkerhetslåsing

Låsing med hakereile, såkalt
sikkerhetslåsing, utført med nøkkel
fra innsiden og utsiden eller med
knappvrider på innsiden.*

Låsing med håndtak

Du kan også utføre sikkerhetslåsing fra innsiden eller utsiden ved
å løfte håndtaket.

* Låsen må være utstyrt med håndtak som har en dobbeltvirkende
returfjær (håndtaket fjærer tilbake etter at det er skjøvet opp eller ned).
I tilfeller der knappvrider brukes, må knappvrideren ha returfjær.

Kommende tilbehør for flere muligheter
for skreddersydde funksjoner
dKey Trådløst Tastatur
Kontroller dKey med et trådløst
tastatur som kan plasseres opp til
to meter fra låsen.

Smart Hjem-knapp
Smart Hjem-knappen lar deg låse /
låse opp og velge mellom dag og natt
låsemodus.
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dKey Nettverksenhet
En Wi-Fi nettverksenhet som lar deg
bruke funksjoner i låsen eksternt via
skytjeneste.

