dormakaba smart key –
De kleine alleskunner
Combineert mechanica en
elektronica
Of het nu tijdregistratie,
elektronische of mechanische
toegangscontrole betreft: de
dormakaba smart key is de sleutel
die alles met elkaar verbindt. Op
de elektronische sluitcomponenten
wordt de toegangsverlening
gecontroleerd met behulp van de
geïntegreerde RFID-chip, terwijl
op de mechanische cilinders de
keersleutel wordt gebruikt.
Hiermee worden mechanische
sluitsystemen veiliger en ID’s
overbodig.
In het dagelijks gebruik overtuigt
hij door de handige bediening en
uitstekende leesprestaties. Een
alleskunner die dankzij zijn kleine
afmetingen in elke broekzak past.
Flexibele integratie
Het integratieconcept is slim. De
smart key past gemakkelijk op
bestaande clipsleutels, zodat clips
zonder veel moeite kunnen
worden vervangen. Zo kunnen
bestaande systemen met een

mechatronische oplossing
eenvoudig worden aangevuld of
volledig bijgewerkt tot de
nieuwste RFID-normen.
De smart key Clip ondersteunt de
nieuwste RFID-technologieën.
Daarmee is de smart key het
universele toegangsmedium voor
alle dormakaba-systemen, zowel
mechanisch, mechatronisch als
elektronisch.
Organisatie en differentiatie
Aan de zijkant wordt de smart key
voorzien van een kleurcodering, die
gemakkelijk kan worden
vervangen. Deze coderingen
vergemakkelijken de toewijzing
van sleutels aan verschillende
deuren en gebruikers aanzienlijk
en dienen als herkenningshulp.
Toepassingsgebieden
Ideaal voor kleine én grote
bedrijven. De smart key wordt
overal gebruikt waar mechanica
en elektronica samenkomen.

De voordelen op een rij
Minder gedoe
U hoeft slechts één medium
te beheren – dus minder
administratieve rompslomp
Naadloos geïntegreerd
Werkt met alle dormakabasystemen, mechanisch,
mechatronisch of elektronisch
Eenvoudig uit te breiden
Bestaande Clip-sleutels kunnen
gemakkelijk worden aangepast of
opgewaardeerd
Organisatie en differentiatie
Individuele identificatie van de
sleutelclips met gemakkelijk
te verwisselen kleurcoderingen
Stijlvol ontwerp
Clip in elegant zwart uitgevoerd
Toekomstbestendig
Met de nieuwste RFID-technologie
veiligheidstechnisch gezien altijd
up-to-date

Productkenmerken
Veelzijdige toepassingen
De smart key opent cilinders en
sloten, biedt toegang tot lezers en
zorgt voor boekingen bij terminals. De toegangsrechten worden
daarbij automatisch bijgewerkt.
Individueel
De smart key past zich aan de
behoeften van de organisatie aan.
Op elke zijde van de clip bevindt
zich een kleurcode die afzonderlijk
kan worden aangepast. Er zijn zes
verschillende kleuren verkrijgbaar.
Een veilige investering
Bestaande Kaba Clip-sleutels
kunnen eenvoudig worden aangepast of opgewaardeerd. Gedane
investeringen verliezen dus hun
waarde niet. De smart key is
compatibel met alle dormakaba-
systemen (zonder Largekey).

Onderdeel van een uitgebreid
productportfolio
Het dormakaba-productassortiment bestaat uit verschillende,
naadloos combineerbare producten in hetzelfde hoogwaardige
design.
Flexibele migratie en schaalbare
veiligheid
Voor de LEGIC prime-omgeving
bieden wij standaard de LEGIC
Cross Standard Transponder Chip
(CTC). Dit betekent dat voor
LEGIC prime-toepassingen alles
bij het oude blijft. Voor toekomstige LEGIC advant-toepassingen
(migratie), wordt het lastige
aanpassen achteraf overbodig.

Ondersteunde RFID-
technologieën
• LEGIC CTC (prime/advant)
1kB/3kB
• LEGIC advant 4kB
• MIFARE DESFire EV2 8kB
• MIFARE classic 1kB
Types / materiaal / afmetingen
• Sleutel: nieuwzilver
• Gebruikersclip: zwart
• Programmeer-masterclip:
• goud of zilver
• Clip: polycarbonaat
• Afmetingen: 25 x 7 x 23,6 mm
Sleutelsystemen
• Kaba star
• Kaba 20
• dormakaba gemini pluS
• dormakaba quattro pluS
• dormakaba experT pluS
• dormakaba penta
• dormakaba penta cross
• dormakaba maTrix
• dormakaba ace en
subsystemen
Kleurcoderingen
• Zilvergrijs, geel, groen, blauw,
paars, rood
Omgevingscondities
• Temperatuur:
– 20 °C tot 70 °C
• Beschermingsklasse: IP67
• Niet geschikt voor continue
onderdompeling in water
(bijvoorbeeld
zwembadsleutels).
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Naadloze implementatie
In systemen is vaak sprake van
voorbestemde toepassingen voor
mechanische, mechatronische en
elektronische oplossingen. De
smart key combineert mechanica,
elektronica en tijdsbeheer en
maakt een geïntegreerd systeem
mogelijk.

Technische gegevens

ATTENTIE: Verstikkingsgevaar voor
kleine kinderen jonger dan 3 jaar door
inslikbare kleine onderdelen.
Meer informatie en bestelgegevens
vindt u in de desbetreffende
catalogi of systeembeschrijvingen
van dormakaba.
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