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Veilig, betrouwbaar 
en veelzijdig
De flexibele en efficiënte beveiliging van gebouwen is een 
technische uitdaging voor veel ondernemingen. Met zijn 
OSS-SO compatibele toegangscontrole componenten biedt 
dormakaba een gestandaardiseerde oplossing die scoort 
met hoge betrouwbaarheid, veiligheid en productdiversiteit.
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Bij complexe sluitsystemen is het van belang dat 
bedrijven kunnen terugvallen op een zo breed mogelijk 
aanbod aan technisch compatibele producten. 

Het OSS-SO (Open Security Standards - Standard 
Offline) productassortiment van dormakaba voldoet aan 
deze eis en biedt de klant een hoge investeringszekerheid 
dankzij de standaardisatie van de componenten.

Door het gebruik van de OSS-SO-standaard is elke 
uitbreiding van bestaande toegangscontrolesystemen 

mogelijk. Hierdoor kunnen gebruikers flexibel reageren op 
veranderingen in het bedrijf.

Tegelijkertijd bieden offline oplossingen het voordeel ten 
opzichte van online oplossingen dat er geen ingewikkelde 
bekabeling op de deuren nodig is. Alle componenten 
werken volledig stand-alone (zonder directe verbinding 
met het netwerk). De meeste componenten zijn voorzien 
van batterijen en werken zelfs bij stroomuitval 
betrouwbaar.

Wat is OSS-SO?
De OSS Association (Open Security Standards 
Association) is een open brancheorganisatie voor de 
promotie en ontwikkeling van wereldwijde 
standaarden voor toegangssystemen en was de 
eerste die de standaard definieerde voor de Open 
Security Standard - Standard Offline (OSS-SO).
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OSS-SO Standard Offline
Een overzicht
De gebruiksvriendelijkheid van het systeem is net zo belangrijk als de flexibiliteit: 
van de intuïtieve bediening van de deur tot het snel aanpassen van 
toegangsrechten tot het toekennen van rechten voor organisatorische 
aanpassingen, het systeem moet optimaal op de gebruiker zijn afgestemd.

Als gedefinieerd formaat maakt de OSS Standard Offline een gestandaardiseerd gebruik mogelijk van compatibele 
offline toegangscomponenten. De gebruiker profiteert van intuïtief gebruik: componenten kunnen snel en eenvoudig 
worden geconfigureerd met behulp van de gestandaardiseerde toolchain, deurgebeurtenissen en batterijstatus 
worden veilig op de kaart opgeslagen en gesynchroniseerd met behulp van het hostsysteem.
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Voordelen

Een gestandaardiseerd assortiment standalone 
toegangscontrole componenten 

Met zijn OSS-SO compatibele toegangscomponenten 
biedt dormakaba een oplossing die is afgestemd op de 
behoeften van (grote) bedrijven en biedt de volgende 
voordelen:

• Betrouwbare beveiliging, zonder complexe bekabeling 
rondom de deur

• Omvangrijk assortiment met compatible toegangscon-
trole componenten

• Investeringsbescherming door ondersteuning van de 
OSS-SO toegangskaart

• Flexible mogelijkheden om uit te breiden
• Eenvoudig aanpassen van toegangsrechtren
• Intuïtief open en sluiten van deuren

Gebruiker

Toegang  
Logboeken  

Blacklist

Deur-events 
 en kaarten 

updatenConfiguratie

Configuratie- 
gegevens

Gegevens, logboeken 
en alarmen 
actualiseren

Host-Systeem

Toolchain
OSS-SO-gestandardiseerde  

Toolchain

Updater
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Het assortiment  
SSO-SO compatible

Modulair opgebouwde digitale 
cilinder - van hoge kwaliteit  

Dankzij de modulaire opbouw kunnen onze digitale 
cilinders optimaal worden aangepast aan individuele 
situaties:

• Leverbaar met hoge beveiligingsstandaard (SKG3) 
door de beveiligde cilinderkern

• Optische en acoustische toegangssignalen
• Cilinderlengte, uitvoering en kleur vrij kiesbaar
• Lengtes in eigen beheer aanpasbaar aan de deur
• Geschikt voor brandwerende deuren
• Tot 50.000 deuropeningen met één standaard CR2 

batterij.

Het dunste deurbeslag – de 
c-lever air

De c-lever air doet zijn naam eer aan en is door zijn 
ultraplatte design zeer geschikt voor binnendeuren in 
designobjecten, architectonische gebouwen, moderne 
kantoren of musea:

• Dun en meermaals bekroond design
• Verkrijgbaar voor houten en metalen profieldeuren
• Eenvoudige en snelle montage
• Tot 120.000 deuropeningen op twee standaard 

AA-batterijen

Functioneel en elegant - het 
elektronisch deurbeslag c-lever pro

De elektronische deurschild c-lever pro biedt een door-
dacht design in combinatie met een hoge functionaliteit. 
Het is perfect voor buitendeuren of deuren met verhoog-
de veiligheidseisen:

• Toepasbaar met alle gangbare type insteeksloten
• Geschikt voor binnen- en buitendeuren
• Hoge beveiligingsstandaard door electronica en 

batterijen aan binnenzijde zijn gemonteerd
• Tot 150.000 openingen met 2 standaard AA-batterijen
• Verkrijgbaar met noodopening, verhoogde inbraakwer-

endheid (SKG2) en bescherming tegen stof en vocht.

Compact en flexibel inzetbaar – 
c-lever compact 

Het elektronisch deurschild c-lever compact is perfect 
geschikt voor glas- en kantoordeuren in binneruimten:

• Toepasbaar met alle gangbare typen insteeksloten
• Flexibele draairichting: de deurkruk kan zowel links als 

rechts wijzend gemonteerd worden - bestaande 
cilinders kunnen meestal blijven bestaan.

• Hoogwaardig, bekroond ontwerp in zwart of wit
• Optioneel met noodopening
• Tot 90.000 deuropeningen op twee standaard 

AA-batterijen
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Veiligheid voor buiten en binnen - de 
remote lezer 

Met onze moderne remote lezer profiteert u van hoge 
veiligheidsnormen voor elektronische toegangscontrole 
- vooral voor buitendeuren:

• Geschikt voor automatische deuren en liften
• Toepasbaar met alle type electrische sloten en deuren 
• Past op alle gangbare inbouwdozen
• Optimale bescherming tegen manipulatie door 

scheiding van kaartlezer en electronica

Slank en elegant – het lockerslot  
21 10

Met het elektronische lockerslot 21 10 worden gevoelige 
documenten, waardevolle of persoonlijke spullen 
beveiligd:

• Elegante, onzichtbare inbouw aan de binnenzijde van 
de kast

• Robuuste constructie met hoge inbraakweerstand
• Geschikt voor deuren van hout, kunststof, metaal en 

glas
• Batterij met een lange levensduur tot circa 5 jaar.

Eenvoudige installatie en efficente 
toepassing - de compact lezers 
91 04 en 91 10 

Met onze compact lezers in de smalle en vierkante 
uitvoering, kunnen deuren efficiënt en ruimtebesparend 
worden beveiligd. Ze passen harmonieus in vrijwel elke 
bouwkundinge situatie. 

Smalle compact lezer 91 04
• Directe montage van de kaartlezer op een smalle 

deurstijl
• Eenvoudige en snelle montage
• Verkrijgbaar in witte en zwarte uitvoering
• Waterdicht en waterbestendig: de IP66 versie is 

gemaakt voor ruwe weersomstandigheden

Vierkante compact lezer 91 10
• Ideaal voor binnentoepassingen
• Handige opbouwversie: alle techniek zit in één  

behuizing.
• Snelle en efficiente installatie

Veiligheid voor onze klanten
Dankzij ons brede assortiment van OSS-SO 
compatibele componenten kunnen bedrijven 
flexibel reageren op veranderingen. We bieden een 
grote verscheidenheid aan producten die met 
elkaar gecombineerd kunnen worden binnen één 
systeem. We helpen onze onze klanten graag op 
weg om hun veiligheid verder te verbeteren.



88

De 'missing link'  
verbinding met mechanisch sluitplan
Mechanische sluitsystemen zijn een gemakkelijke en veilige manier om uw 
bezittingen te beschermen. De mechanische sluitsystemen van dormakaba 
worden algemeen gezien als toonaangevend qua veiligheid en techniek. 
De sleutels worden geleverd met een MIFARE DESfire RFID clip voorzien van 
OSS-SO codering, waardoor met één medium alle type deuren kunnen worden 
geopend: Veilig en zeer gebruikersvriendelijk.

Vele organisaties werken met een sluitplan ofwel een hoofdsleutelsysteem, een sleutelsysteem waarbij bepaalde 
sleutels een aantal vooraf bepaalde deuren kunnen openen. Het helpt met het beheer, verlaagt vervangingskosten 
voor sleutels en is handiger, omdat er minder sleutels in omloop zijn. Toegang tot alle ruimtes binnen het gebouw, b.v. 
voor beveiligingspersoneel en managers, kan worden geregeld. Door middel van smartkeys, mechanische sleutels met 
een RFID-chip in een clip op de sleutel, wordt de verbinding gelegd met elektronische toegangscontrole. Daarbij 
maakt het niet uit of dit een keersleutel of getande sleutel van dormakaba betreft.

keersleutel met RFID-chip clip met RFID-chip getande sleutel met RFID-chip 
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Veilige sluitsystemen

Kenmerken van dormakaba 
mechanische sluitsystemen:
• patenten tegen ongeoorloofd 

kopiëren van sleutels
• bescherming tegen 

openboren, openbreken, 
lockpicking, kerntrekken en 
de slagmethode

• optioneel bescherming tegen 
3D kopiëren van sleutels

• SKG** en SKG*** 
gecertificeerd

Profielcilinders met 
keersleutel

Cilindersloten met 'omkeerbare' 
sleutels geven het ultieme 
gebruiksgemak, omdat de sleutel 
geen boven- of onderkant heeft. 
Deze sleutels kunnen in elke 
willekeurige positie in het slot 
gestoken worden. Onze precisie-
technologie zorgt ervoor dat 
deze cilinders duurzaam zijn en 
weinig onderhoud vereisen. Er 
zijn diverse systemen leverbaar. 
Voor eenvoudige en complexe 
toepassingen. 

Profielcilinders met 
getande sleutel 

Profielcilinders met conventionele 
getande sleutels maken gebruik 
van jarenlange beproefde 
veiligheidstechnologieën en zijn 
heel kostenefficiënt. Het getande 
sleutelsysteem Pextra+ van 
dormakaba biedt hoge 
flexibiliteit en maakt grote 
sluitplannen mogelijk. De stevige 
sleutel is ideaal voor industriële 
toepassingen of meervoudige 
vergrendeling. 

Compleet en flexibel assortiment

Voor elke toepassing en elke behoefte is een passend sluitsysteem beschikbaar. De keersleutelsystemen van dormaka-
ba zijn modulair van opbouw. Dat zorgt er voor dat een onderdeel gemakkelijk vervangen kan worden zonder dat een 
hele nieuwe cilinder besteld hoeft te worden. Heel flexibel en kostenefficiënt. De diverse sluitsystemen bedienen de 
behoefte aan veilige, afsluitbare toegangen, van woningen en kleine ondernemingen tot middelgrote- en wereldwijde 
organisaties. 

dormakaba bezit een groot aantal geregistreerde octrooien. Dit betekent dat dormakaba-sleutels niet beschikbaar 
zijn voor verkoop aan onbevoegden en niet zonder uw toestemming gekopiëerd kunnen worden. De cilinders zijn 
beschermd tegen diverse manipulatiemethoden als openboren en de slagmethode en zijn SKG** of *** gecertificeerd.

U hebt keuze tussen verschillende kleuren sleutelclips. De gekleurde clips ondersteunen de sleutelorganisatie. Zo kunt u 
in een oogopslag herkennen welke sleutel bij wie hoort en op welke cilinder/slot het past.

Profielcilinders zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar:
Dubbele cilinder, knopcilinder en halve cilinder in Europrofiel,  Zwitsers rondprofiel, Scandinavisch ovaal profiel en 
Union ovaal profiel, evenals profielen voor Franse deursloten, hangslotcilinders, cilinders voor oplegsloten, postkastcil-
inders, meubelcilinders, meubelsloten en schakelcilinders.
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dormakaba Nederland B.V. 
Dalwagen 45
NL-6669 CB Dodewaard
T +31 88 352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19
B-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be
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Deurtechniek Automatische en 
beveiligingsdeuren

Elektronische 
Toegang & Data

Glasbeslag en 
scheidingswanden

Mechanische 
Sluitsystemen

Kluissloten

Hotelsystemen Service


