
dormakaba � 

Avantajlar:
• Mobil erişim
• Dijital dokunmatik yüzey
• Pil ile çalışma

– kablolamaya gerek yok
• Sesli rehberli programlama
• Programlanabilir yönetici

kodu/kartı
• 100 adet RFID kart

ekleyebilme
• 10 Pin kodu – 7 adet genel

kullanıcı
– 7 gen al kullanıcısı

• Isteğe bağlı geçiş modu
• Opsiyonel  geçiş modu

sayesinde ziyaretçi dostu
kulanım

• Yanlış denemede güvenlik için
bekleme süresi oluşturma

• Düşük pil uyarısı ve harici acil
durum pili le çalıştırma

• Acil durum anahtarı ile açma
• Yangına dayanıklı

M5 Model: M6 Model:

Akıllı, modern güvenlikte yeni 
bir dönem

Artık kapınızın kilidini basit bir dokunuşla açabilir hatta kilit 
durumunu uzaktan izleyebilir ve dijital anahtarı herhangi bir 
ziyaretçiyle paylaşabilirsiniz. 

Lüks konutlar ve rezidanslar için için tasarlanan dormakaba M 
serisi, modern bir tasarım, kaplamada güvenilirlik, performans, 
güvenlik, güvenilirlik ve çok yönlülük söz konusu olduğunda hiçbir 
ödün vermez. 

Pin kodu

RFID

Pin kodu

RFID

Parmak izi okuyucu

BLE

Mekanik 
tuşlar

BLE

Mekanik
tuşlar

YENİ 

 M Serisi

Şifreli ve Parmak İzi 

Okuyuculu Dijital 

Kapı Kilitleri



Donanım Çinko Alaşım

Gövde ve renk: Krom kenarlı beyaz
Gümüş kenarlı beyaz
Nikel kenarlı beyaz
Krom kenarlı siyah
Gümüş kenarlı siyah
Nikel kenarlı siyah  

Tuş pad: Işıklı 12 tuş

Kilit tipi: 55mm veya 70mm backset 
seçenekli Avrupa tipi gömme kilit

Hafıza

Anahtar kart: 100

Kart yapılandırması: 2 büyük kart (RFID kart), 
2 küçük kart (fob)

Pin kodu: 10

Acil durum anahtarı: 3 anahtar dahildir

BLE cihazları: 10

Kayıt ve Doğrulama

M5 model Akıllı kilit APP, RFID kart 
anahtarı / etiket, Pin kodu, acil 
durum mekanik anahtarı

Doğrulama süresi (sn) ≤1s

Pin kod uzunluğu: 6-12 basamaklı

Uygulama Özellikleri

Platform iPhone (iOS 8.0 ve üzeri),  
Android tabanlı Akıllı telefon 
(Android 5.0 ve üzeri)

Dil: İngilizce ve Çinçe

Doğrulama yöntemi: Şifre, desen ve parmak izi 
* (akıllı telefonda parmak izi 
sensörü varsa)

Cihaz yönetimi: Cihaz ekle / sil / değiştir, 
Bilgi kontrolü ve bildirimi

Fonksiyonlar: Açma / kapama kilidi, zaman 
senkronizasyonu, anahtar 
paylaşımı ve denetim izi

Yangın Derecesi 

M5 Serisi, AS1905 Bölüm 1: 
Yangına dayanıklı kapı setleri 
uyarınca yangın kapısı tertibatları 
üzerinde başarıyla test edilmiştir.

Notlar:
1.

2. 

Bir kaçış yolundaki kapılar, hareket yönünde kaçışa izin vermek 
için serbest çıkış ve kol mobilyası gerektirir. 
Çeşitli yangın kapısı damarları ile kullanım için uygunluk 
dormakaba ile kontrol edilmelidir.

Çalışma Ortamı

Sıcaklık (⁰C) -20 / +55⁰

Nem (%) 0 - 90%, yoğunlaşmayan

Weather protection IP54

Kilit Özellikleri ve İşlevleri

Güç girişi: 4 x 1.5V AA Alkalin pil

Sesli komut istemi: İngilizce / Çince sesli rehberlik

Düşük pil alarmı:  ✓

Hırsızlık ve darbe alarmı: ✓

Yanlış pin kodu kilitleme alarmı: ✓

Geçiş modu: ✓

Tek kullanımlık şifre: ✓

Parola paylaşımı: ✓

Karışık şifreleme: ✓

Kapatılmamış kapı uyarısı: ✓

Opsiyonel özellikler: Emniyetli kulp tasarımı, 
BLE işlevi

Yedek kilit açma mekanizması: Harici acil durum pili veya 
mekanik anahtar

Kapı kalınlığı: 35mm - 50mm

Ölçüler

Dış Kilit Gövde Ölçüleri 65 x 285 x 27.5 mm (G x Y x D)

İç kilit gövde ölçüleri 65 x 280 x 27.5 mm (G x Y x D)

Teknik özellikler

Uygulama indirme bağlantıları

App Store Google

Dış kilit gövde İç kilit gövde

Renk opsiyonları




