
dormakaba dKey är ett smart hybridlås som ger dig
tryggheten i ett rejält mekaniskt lås och flexibiliteten 
från digital teknik. Oavsett om du väljer att använda en 
fysisk eller en digital nyckel, så kan du lita på att vi inte 
kompromissar med din säkerhet.

dormakabas smarta hybridlås kan öppnas med fysisk 
nyckel eller med digitala nycklar som du administrerar i 
dKey Admin-appen i din telefon. Med appen kan du dela 
ut och hantera nycklar – också när du behöver ge någon 
tillfälligt tillträde till ditt hem. All teknik för mobil access 
bygger på BLE (Bluetooth Low Energy) och finns inbyggd 
i låskistan. Så smart att den inte syns. Adminitratörs-
appen och användar-appen för dKey laddar du enkelt ner 
från Google Play eller App Store.

dormakaba dKey i korthet
Bekvämt att använda. Ställ enkelt in låset för dina behov 
via dKey admin-appen. Du kan till exempel välja auto- 
matisk upplåsning när du kommer hem och automatisk 
låsning när du stänger din dörr och lämnar ditt hem.

Digitala eller fysiska nycklar. Du behöver inte välja, låset 
fungerar oavsett. I appen styr du dina digitala nycklar 
och skräddarsyr inställningar som passar din familj.

Dold installation. All teknik är dold i låskistan. Du kan 
behålla de beslag och handtag som passar i din dörr.

Säkerheten är nyckeln. Certifierat enligt SSF 3522:2 klass 3 
EN 14846 (Standard för elektromekaniska produkter).

dormakaba dKey
Teknik så smart att den inte syns



Funktioner

Upplåsning med app Ett enkelt sätt att låsa upp 
dormakaba dKey är att använda 
dKey-appen.

Automatisk upplåsning Din digitala nyckel aktiveras och 
låser upp åt dig när du närmar 
dig dörren efter att ha varit ca 
200 meter från låset. Det går 
också att använda din smart-
phone som en tag/nyckelbricka 
och hålla den mot låset.

Automatisk låsning Efter utpassering och att dörren 
stängts låser sig dörren auto-
matiskt efter dig.

Säkerhetslåsning Låsning med hakregel, så kallad 
säkerhetslåsning, utförs med 
nyckel från in- och utsida eller 
med vred på insidan.*

Låsning med handtag Du kan också låsa från in- eller 
utsidan genom att lyfta upp 
handtaget.

* Låset ska monteras med handtag som har dubbelverkande retur-
fjäder (handtaget fjädrar tillbaka efter att det tryckts uppåt eller 
nedåt). I de fall vred används ska vredet ha återfjädrande funktion.

Mekaniskt låshus
dormakaba dKey bygger på ett traditionellt mekaniskt 
låshus i grunden och erbjuder den trygghet och säkerhet 
som du kan förvänta dig av en dormakaba produkt. 
Låshusets mått följer skandinavisk urtagsstandard och 
placeras i dörrbladet precis som vanligt. Låshuset 
monteras med dubbla cylindrar alternativt återfjädrande 
vred på insidan. Beroende på vilka cylindrar och vred som 
monteras uppnås olika säkerhetsnivåer enligt SSF 3522.

Digitala möjligheter
dormakaba dKey erbjuder teknik så smart att den inte 
syns. All elektronik är integrerad inne i låshuset och inga 
synliga enheter behöver monteras utanpå dörrbladet. 
Det gör det enkelt att njuta av den digitala teknikens 
komfort med automatiskt upplåsning och låsning, men 
samtidigt behålla ett traditionellt utseende. Inne i låshuset 
sitter ett batteridrivet digitalt lås som kommunicerar via 
Bluetooth Low Energy (BLE). Därigenom kan det öppnas 
via smartphone, app finns för såväl Android som Apple. 
Tack vare appen finns möjlighet att styra access för flera 
användare eller att ge tillfälligt tillträde för till exempel 
hantverkare.

Tekniska specifikationer

Dörrurtag
SS 81 73 75 : 2018 
(Skandinavisk urtagsstandard)

Kommunikationsgränssnitt
Bluetooth Low Energy (BLE)

Strömförsörjning
1 x AA 3,6 V batteri

dKey Trådlös Knappsats
Kontrollera dKey med en trådlös 
knappsats som kan placeras upp till
två meter från låset.

Smart Hem-knapp
Smart Hem-knappen ger dig möjlighet 
att låsa/låsa upp och välja mellan 
dag- och nattlåsnings-mode.

dKey Nätverksenhet
En nätverksenhet som ger dig 
möjlighet att använda funktioner 
i låset på distans via molntjänst.

Kommande tillbehör för fler möjligheter 
till skräddarsydda funktioner
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