
Zalety w skrócie:

• Drzwi są otwarte od wewnątrz, 
kiedy z zewnątrz są 
zamknięte zamkiem

• Nowoczesne wzornictwo
• Idealny do mieszkań i lokali
• Automatycznie blokuje się 

po zamknięciu drzwi
• Możesz sprawdzić stan drzwi 

w każdym czasie i miejscu
• Zdalne otwieranie lub 

udostępnianie klucza 
cyfrowego gościom

Model M5:
Cyfrowy zamek drzwiowy M5 
wyposażony jest w system 
otwierania z użyciem karty, 
klucza lub kodu PIN, zdalną 
kontrolę w celu lepszej 
elastyczności użytkowania 
oraz funkcję nadrzędną dla 
klucza mechanicznego.

Seria M
Zamki drzwiowe Cloud Digital
Możesz teraz otwierać drzwi dotknięciem palca, a także zdalnie monitorować 
stan zamka i udostępniać klucz cyfrowy odwiedzającym.
Zaprojektowana z myślą o luksusowych apartamentach i domach, seria 
dormakaba M nie uznaje żadnych kompromisów, jeśli chodzi o niezawodność, 
działanie, bezpieczeństwo, pewność i wszechstronność w nowoczesnym 
wzornictwie i wykończeniu.

Aplikacja mobilna zapewnia niezwykle wygodne funkcje dla użytkowników, 
którzy mogą odbierać komunikaty o stanie zamka (otwarcia/alarmy) oraz 
zdalnie udostępniać klucz cyfrowy lub zdalnie sterować otwarciem zamka 
dla gości.

Zamki serii M są montowane z użyciem doskonale zaprojektowanych 
komponentów z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują długotrwałą 
niezawodność, a ich elegancki wygląd z pewnością będzie odpowiadał gustom 
i stylowi życia użytkowników.

Zmień sposób myślenia o bezpieczeństwie, zmień swój zamek na cyfrowy 
zamek drzwiowy Serii M.

Nie będziesz już musiał pamiętać o kluczach
Seria M eliminuje problemy powszechnie związane z używaniem zamków 
z kluczami mechanicznymi, które łatwo jest zgubić lub przypadkowo zostawić 
za zatrzaśniętymi drzwiami. Dla serii zamków M to żaden problem.

Różne sposoby zamykania dla różnych użytkowników
Seria zamków M dormakaba oferuje różne sposoby bezpiecznego 
otwierania drzwi. Zamiast posiadania wielu kluczy do domu, łatwo jest 
zaprogramować zamki M dla kilku użytkowników. Oznacza to, że można 
łatwo tak zaprogramować zamek, aby mógł być używany przez zaufanych 
przyjaciół i członków rodziny bez narażania bezpieczeństwa domu, mieszkania, 
apartamentu.
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Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa
nigdy nie było ważniejsze
Kontrola dostępu za pomocą smartfona
Seria zamków M dormakaba umożliwia dostęp do funkcji 
zamka przez smartfon. Doskonale zaprojektowany mo-
duł BLE może precyzyjnie sterować dostępem dla odwie-
dzających i stałych użytkowników, określając czas i miej-
sce. Użytkownik ustawia poziom dostępu, może szybko 
i dogodnie zmienić wszystko w trybie stacjonarnym 
lub bezprzewodowym.

Korzyści dla użytkownika
Wprowadź na wyższy poziom swój dostęp do pomiesz-
czeń za pomocą nowego cyfrowego zamka do drzwi serii 
M, nie rezygnując jednocześnie z klucza mechanicznego. 
Dzięki dostępowi mobilnemu i za pomocą kart dostępu 
możesz otwierać wiele drzwi w różnych lokalizacjach.

Awaryjne otwarcie – klucz mechaniczny albo zewnętrzne 
zasilanie przez USB-C lub przyłożenie baterii 9V.

Łatwość instalacji i użytkowania
Seria M została zaprojektowana z myślą o łatwości 
użytkowania i montażu w nowych lub istniejących obiek-
tach. Działa jako samodzielne urządzenie i nie wyma-
ga podłączenia przewodów podczas instalacji, co elimi-
nuje kosztowne materiały i koszty robocizny związane 
z montażem okablowania. Rejestracja użytkownika 
i różne ustawienia mogą być dokonywane bezpośrednio 
na urządzeniu, a proces ten ułatwiają podpowiedzi gło-
sowe, pozwalające na łatwą obsługę dla każdego użyt-
kownika, w tym dzieci i seniorów.

Otwarcie jednym dotknięciem

Zdalne udostępnianie kluczy

Otwarcie potrząśnięciem

Apple Android

Specyfikacja
Okucia Stop cynku

Wykończenie i kolor Biała oprawa z chromem/
srebrem/szczotkowanym niklem 
LUB czarna z chromem/srebrem/
szczotkowanym niklem

Panel przycisków Podświetlany 12 przycisków

Czujnik półprzewodnikowy FPC 
(model M6)

192* 192 pikseli, 508 DPI
Wpust EN, 55 mm i 70 mm

Typ wpustu Typ australijski, 60 mm 

Wymiary 96 x 96 x 27 mm (szer. x wys. x gł.)

Przechowywanie

Karta klucz 100

Konfiguracja karty 2 duże karty + 2 małe karty

Kod PIN 10

Mechaniczny klucz nadrzędny 3 klucze w zestawie

Urządzenia BLE 10

Model M6 100 odcisków palców

Obsługa i weryfikacja

Model M5 Aplikacja zamka, karta klucz 
RFID, kod PIN, mechaniczny klucz 
nadrzędny

Model M6 Aplikacja Cloud Lock, odcisk 
palca, karta klucz RFID, kod PIN, 
mechaniczny klucz nadrzędny

Czas weryfikacji (s) <1s

Długość kodu PIN 6‒12 cyfr

Specyfikacja aplikacji

Platforma iPhone (iOS 8.0 lub nowszy)

System Android
(Android 5.0 lub nowszy)

Język Angielski i chiński

Sposoby weryfikacji Hasło, wzór i odcisk palca*
(jeśli telefon jest wyposażony 
w czytnik odcisków palca)

Zarządzanie urządzeniem Dodawanie/usuwanie/zmiana 
urządzenia, sprawdzanie danych 
i powiadomień

Funkcje Otwarcie/zamknięcie 
zamka, synchronizacja czasu, 
udostępnianie kluczy i przegląd 
wykonanych operacji

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez uprzedzenia

Środowisko użytkowania

Temperatura (°C) -20 do +55

Wilgotność (%) 0 do 95 %, bez kondensacji

Stopień ochrony IP54 (model M5)

Charakterystyka i funkcje zamka

Moc pobierana 4 x 1,5 V Bateria alkaliczna AA 

Podpowiedzi głosowe Wskazówki głosowe w języku an-
gielskim/ chińskim/tajskim

Alarm niskiego poziomu baterii Tak

Alarm włamaniowy i manipula-
cyjny

Tak

Alarm blokady błędnego kodu PIN Tak

Tryb przejścia Tak

Hasło jednorazowe Tak

Udostępnianie hasła Tak

Szyfrowanie hasła Tak

Ostrzeżenie o niezamkniętych 
drzwiach

Tak

Funkcje opcjonalne Klamka o bezpiecznej konstrukcji
Funkcja BLE
Łącze Zigbee

Podwójne uwierzytelnienie FP+PW lub FP+FP (M6)

Zapasowy mechanizm odbloko-
wujący

Zewnętrzna bateria awaryjna lub 
klucz mechaniczny

Grubość drzwi 35mm- 90mm

Linki do pobrania aplikacji


