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1. Om dokumentet

1. Om dokumentet

1.1 Dokumentets syfte

Detta dokument utgör principerna för montering 
och inkoppling av tillbehör till dormakaba dKey. 

1.2 Säkerhet vid installation

! ! OBS

Personer som ansvarar för installationsar
betet av produkten ska ha läst och förstått 
denna manual, särskilt produktens använd
ningsområde och syfte innan arbetet påbör
jas.

! ! VARNING

Alla ändringar eller modifieringar av produk
ter som inte beskrivs i denna manual är 
otillåtna. 

1.3 Garanti

Garantitid
Produkten har 1 års garantitid om inte annat av
talats. Om produkten inte monteras i enlighet med 
manualen, hävs garantin. 

1.4 Viktigt

Förberedelse före montering 
Innan montering av dKey tillbehör säkerställ att 
tillbehöret är konfigurerat i dKey Admin appen. Det 
görs enklast med hjälp av QRkoden som kommer 
med produkten.
Tillse att rätt typ av skruv och eventuellt plugg är 
anpassat till väggmaterialet vid montering. 

OBSERVERA
dKey Nätverksenhet kräver en lokal WiFi anslut ning.

! ! OBS!

Denna manual måste följas under 
 installationen. 



4

dormakaba dormakaba dKey Tillbehör – Monteringsanvisning

2. Tillbehör 
2.1 Användningsområde

Alla tillbehör är för användning tillsammans med 
dormakaba dKey – certifierad digital låsenhet enligt 
SSF 3523, klass S3.

Låshus MTL 9291
MTL 9291 är ett batteridrivet hybridlås som kommuni
cerar med Bluetooth Low Energy (BLE) via ett externt 
styrkort som monteras utanpå låshuset innan det 
monteras in i dörrbladet.

Låset öppnas via smartphone (Android eller iOS). All 
elektronik är integrerad inne i låshuset och inga 
synliga digitala enheter behöver monteras utanpå 
dörrbladet. Låset fungerar samtidigt också helt 
mekaniskt med cylinder och dörrhandtag. För att 
uppnå SSF 3523, klass S3 krävs det att låset beslås 
med dubbla runda säkerhetscylindrar certifierade 
enligt SSF 3522, klass 3. Vid beslagning av runt 
återfjädrande vred i kombination med rund säker
hetscylinder uppnås SSF 3523, klass S2. I detta fall är 
utgång/utrymning prioriterat.

dKey Knappsats
dKey Knappsats är ett externt kodlås som kommuni 
cerar med styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low 
Energy (BLE). Den trådlösa knappsatsen placeras 
fritt mellan 05 meter från låset. Rätt angiven kod 
låser upp låset. Fel PINkod 3 gånger blockerar 
knappsatsen tillfälligt.

• Administration av dKey Knappsats sker i dKey 
Admin appen. 

• Tillåter upp till 3 unika pinkoder. Varje kod är 6 
tecken lång. 

• Bakgrundsbelyst för att förenkla användning i 
mörker. 

• Två stycken batterier av typ AA 1,5V. För längsta 
möjliga batterilivslängd rekommenderas 
lithiumbatterier. 

• Placering 05m från dörren med fri sikt.
• Installeras dKey knappsats uppnås SSF 3523, 

klass S3 om dubbla runda säkerhetscylindrar är 
monterade.

dKey Smart Hem-knapp
dKey Smart Hem knapp är en extern, digital öppna 
knapp som kommunicerar med styrkortet för   
MTL 9291 via Bluetooth Low Energy (BLE). Adminis
tration av Smart Hem knapp sker i dKey Admin ap
pen. Öppna knappen har flera funktioner och kan 
placeras fritt inom 05 meter från låset:

• Administration av dKey Smart Hem knapp sker i 
dKey Admin appen. 

• Drivs av ett batteri av typ CR2032, 3V.
• Via knapptryck kan låset öppnas (SSF 3523, klass 

S2).
• Via knapptryck kan öppnaknappen avaktiveras 

(bortaläge) (SSF 3523, klass S3).
• Om dKey Knappsats är installerad kan man via 

knapptryck avaktivera denna (nattläge).
• Placering 05m från dörren med fri sikt.
• För högsta säkerhet finns möjlighet att aktivera 

kombinerat borta och nattläge via Smart 
Hem knapp (SSF 3523, klass S3). 

dKey Nätverksenhet
dKey Nätverksenhet kopplas trådlöst upp mot 
Internet via lokalt WiFi och kommunicerar med 
styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low Energy 
(BLE).

Nätverksenheten ger möjlighet att se status och 
styra dormakaba dKey på distans, låsa/låsa upp 
samt hantera nycklar och koder.
Nätverksenheten ger även möjlighet att styra övriga 
dormakaba dKey tillbehör och dess funktion, såsom 
att aktivera eller inaktivera borta eller nattläge.

• Administration av dKey Nätverksenhet sker i  
dKey Admin appen.

• USBC kabel för strömförsörjning medföljer.
• Placering 05m från dörren med fri sikt.
• Strömadapter medföljer inte.

2.2 Montering av tillbehör

Tillbehör monteras i enlighet med instruktioner under 
respektive tillbehör.

2.3 Material

Material: 
dKey Knappsats
Material: ABSplast
Tätningsplatta: EPDM70.

dKey Smart Hemknapp
Material: ABSplast
Fästplatta: ECOZEN.

dKey Nätverksenhet:
Material:  ABSplast.
Fästplatta: ECOZEN.
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3. Tekniska data

3. Tekniska data
3.1 dKey Knappsats

Beskrivning

Driftspänning 2 st batterier, AA 1,5 V

Utomhusbruk IP44klass vid montage med 
tätningsplatta

3.2 dKey Smart Hem-knapp

Beskrivning

Driftspänning Batteri CR2032, 3V 

3.3 dKey Nätverksenhet

Beskrivning

Driftspänning Kabel USBC

WiFi Nätverk 2.4 GHz

3.4 Certifieringar

Tillbehören och låshus MTL9291 med tillhörande 
detektorkort är certifierade och ingår i dormakaba 
dKey digital låsenhet enligt SSF 3523, klass S3.
(RISE certifikat C900506)
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4.1 Montering dKey Knappsats

Innan montering av dKey Knappsats säkerställ att enheten  
är installerad i dKey Admin -appen. Det görs enklast med 
hjälp av QRkoden som följer med produkten. För guidning, 
se "Quickguide dormakaba dKey tillbehör Knappsats".

Instruktion
1. Montera den medföljande svarta tätningsmattan på 
bakstycket av knappsatsen för att uppnå IPklass.
2. Montera bakstycke på vägg med erforderliga skruvar och 
fästdon anpassade efter väggmaterialet. 
3. Montera framstycket genom att haka på det på bak
stycket och sedan trycka fast det tills det hörs ett klick. 
4. Säkra undertill med medföljande 2 st skruvar.

4. Monteringsanvisning och måttskiss 

4.2 Måttskiss dKey Knappsats

62.4 mm
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4. Monteringsanvisning och måttskiss 
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4.3 Montering dKey Smart Hem-knapp

Innan montering av dKey Smart Hem -knapp säkerställ att 
enheten är installerad i dKey Admin- appen. Det görs enklast 
med hjälp av QRkoden som följer med produkten. För 
guidning, se "Quickguide dormakaba dKey tillbehör  Smart 
Hem knapp".

Instruktion
1. Sätt i batteri.
2. Pressa ihop fram  och bakstycke till det hörs ett klick.
3. Montera bakstycke på vägg med den medföljande fäst 
plattan eller självhäftande tejp.

4.4 Måttskiss dKey Smart Hem-knapp

41.0 mm

51
.0

 m
m

13.0 mm

2.00 mm
(Väggfäste)
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4. Monteringsanvisning och måttskiss 

+
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4.5 Montering dKey Nätverksenhet

Innan montering av dKey Nätverksenhet säkerställ att 
enheten är installerad i dKey Admin -appen. Det görs 
enklast med hjälp av QRkoden som följer med produkten. 
För guidning, se "Quickguide dormakaba dKey tillbehör   
Nätverksen het".

Instruktion
1. Montera Nätverksenheten på vägg med den  

medföljande fästplattan.
2. Anslut strömsladden till enheten

4.6 Måttskiss dKey Nätverksenhet

68.0 mm 14.0 mm

80
.0

 m
m



11

4. Monteringsanvisning och måttskiss 



dormakaba Sverige AB 
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

www.dormakaba.com
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