e idanslarda
kon t i i ö ümler

dormakaba nın
e idanslar i in s nd kları

Akıllı, modern güvenlik
için yeni bir dönem

arklı kullanı ı rofiline ita eden re idanslar, tüm to lu yaşam alanlarında
olduğu gi i, i yenin korunması için kritik nlemler alınmasını gerektiren
to lu alanların aşında yer almakta. e idanslarda i yeni korumak için teması
minimuma indire ek geçiş ç ümleriyle dormaka a yardımını a a ır
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Artık kapınızın kilidini basit bir
dokunuşla açabilir hatta kilit
durumunu uzaktan izleyebilir ve dijital
anahtarı herhangi bir ziyaretçiyle
paylaşabilirsiniz.

Bununla irlikte re idanslarda maksimum gü enlik e kullanı ı konforu
sağlamaya, u un mürlü ç ümler e ka samlı ser is i meti ile konut
sa i lerinin e ina y neti ilerinin memnuniyetini artırmaya odaklanıyoru .
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Konutlar, rezidanslar ve ofisler için
tasarlanan dormakaba M serisi,
modern bir tasarım, kaplamada
güvenilirlik, performans, güvenlik ve
çok yönlülük söz konusu olduğunda
hiçbir ödün vermez.

e idansların
ana giri leri

e idanslarda
bina i i temassız ge i ler

na giriş, inanı daki ilk uğrak
noktadır e kullanım sıklığı yüksektir.

ç mekandaki yoğun insan trafiği, gü enli,
temi ir ortam e da a fa la areket
gürlüğü için çeşitli tale leri doğurur.
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MUTO Manuel Sürme Kapı Sistemi

iriş ka ıları için
ri e yeni
elektromanyetik motor teknolo isine sa i d ner
ka ı areket sens rü ile

O, kurulumu oldukça kolay olan
sürme kayar ka ı sistemleridir. Bir çok
farklı seçenek sunan u sistemde tüm
fonksiyonların nden ayarlana iliyor
olması üyük esneklik e a anta sağlar.
yrı a, kendiliğinden ka anma işle i e
ari i güç kaynağı olmayan entegre kilit
gi i konfor seçeneklerinden de
yararlana ilirsini .

Otomatik i ot kanat açma mekani maları

na giriş ka ıları için otomatik kayar ka ılar: kart okuyu u
ile açılım imkanı.

•
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O iç mekan
iç dış mekan

M
sonradan entegre
edilebilen renleme mekani ması

ntegre elektromekanik kilit
ge i ler
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mekani maları agi
it el sens rü ile
u e giriş ka ılarını ya da genel müdürlük ina
giriş ka ıları için otomatik kayar ka ılar areket
sens rü ile

ale

attı
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Bina girişlerinde kontrolü sağlamak için turnike sistemleri:
telefon ya da kart ile açılım.
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üşterilerimi in, iş ortaklarımı ın e son
kullanı ıların i tiyaçlarına karşılık ermeye
odaklanırı .
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Ana tar istemleri

yılı aşan te rü e

Merak

Mekanik Ana tar istemleri

areketli ölme

irketimi

i metleri

ele eğe odaklı ç ümler sunmamı a il am eren
trendleri sürekli taki ederi .
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üşteri memnuniyeti sağlamak için elimi den gelenin
fa lasını ya ıyor gü enlik, kalite e emniyet
konularında çıtayı yükseltiyoru .
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üşterilerimi e son kullanı ılar için gün katma
değer yaratan ç ümler geliştirmeye kararlıyı .

üven
emel kurumsal değerimi , ya tığımı
kal inde yer alır
yle e müşterilerimi
emin ellerde olduklarını ilirler.
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