dormakaba dKey
Niin älykästä teknikkaa ettei sitä näy
dormakaba dKey on älykäs hybridilukko, jossa yhdistyvät mekaanisen lukon turvallisuus ja digitaalitekniikan
joustavuus. Riippumatta siitä käytätkö fyysistä vai
digitaalista avainta et joudu tinkimään turvallisuudesta.
dormakaban älykäs hybridilukko voidaan avata fyysisellä
avaimella tai digitaalisilla avaimilla, joita hallitset puhelimesi dKey Admin -sovelluksella. Sovelluksen avulla voit
jakaa avaimia; jos sinun on esimerkiksi annettava tilapäinen kulkuoikeus kotiisi. Mobiilikäyttötekniikat perustuvat
BLE:hen (Bluetooth Low Energy), ja ne on asennettu
lukkorunkoon: Toteutus on niin älykäs, että sitä ei voi
nähdä. Voit helposti ladata dKey Admin- ja dKey User
-sovelluksen Google Playsta tai Applen App Storesta.

dormakaba dKey lyhyesti
Kätevä käyttää. Ohjelmoi lukko omien tarpeidesi mukaan dKey Admin -sovelluksella. Voit esimerkiksi valita
automaattisen lukituksen avaamisen kun tulet kotiin, ja
automaattisen lukituksen kun lähdet kotoa.
Digitaalinen tai fyysinen avain. Sinun ei tarvitse valita.
Lukko toimii joka tapauksessa. Sovelluksella voit hallita
digitaalisia avaimia ja räätälöidä sinulle parhaimmin
sopivat asetukset.
Uppoasennus. Tekniikka on suljettu lukkorunkoon. Varmista
painikkeen ja avainpesien sopivuus jälleenmyyjältäsi.
Turvallisuus on avain. Sertifioitu standardien FG ja SSF
3522:2 luokka 3 EN 14846 mukaisesti (sähkömekaanisten
tuotteiden standardi).

Tekniset tiedot
Oven jyrsintä
SS 81 73 75: 2018
(Skandinaavinen upotusstandardi)
Tietoliikenteen rajapinta
Bluetooth Low Energy (BLE)
Virtalähde
1 x AA 3,6 V paristo

Mekaaninen lukkorunko
dormakaba dKey perustuu perinteiseen mekaaniseen
lukkorunkoon ja tarjoaa turvallisuustason, jota sinulla on
oikeus odottaa dormakaba-tuotteelta. Lukkorungon
mitoitus noudattaa skandinaavista upotusstandardia.
Lukkorunko asennetaan ovilehteen kuten normaali
mekaaninen lukkorunko. Se upotetaan ovilehteen ja
voidaan varustaa kaksoisavainpesällä tai vääntönupilla.
Riippuen siitä, mikä sylinteri ja vääntönuppi asennetaan,
saavutetaan FG- ja SSF 3522 -standardien mukaisia
erilaisia turvallisuustasoja.
Digitaalisia mahdollisuuksia
dormakaba dKey sisältää niin älykästä tekniikkaa, ettei se
näy. dormakaba dKeyn älykäs tekniikka ei ole fyysisesti
nähtävissä, koska elektroniikka on integroitu lukkorunkoon. Siksi ei ovilehden ulko- tai sisäpuolelle tarvitse asentaa lisäyksiköitä. Lukkorungossa on paristokäyttöinen
digitaalilukko, joka kommunikoi Bluetooth Low Energy
(BLE) –yhteydellä, mikä mahdollistaa lukon avaamisen
älypuhelimella. Sovellus on saatavana Android- ja
Apple-laitteille. Sovelluksella voidaan hallita useiden
käyttäjien kulkua tai myöntää tilapäinen kulkuoikeus
esimerkiksi tilassa työskenteleville henkilöille.

Ominaisuudet
Avaa sovelluksella

Avaa ovi helposti dormakaba
dKeyllä dKey-sovellusta käyttäen.

Automaattinen aukaisu

Digitaalinen avain aktivoituu ja
lukko aukeaa, kun lähestyt ovea
noin 200 metrin etäisyydelle
lukosta. Voit myös käyttää älypuhelintasi koodi-/avainsiruna pitämällä puhelinta lukkoa vasten.

Automaattinen lukitus

Ovi lukittuu automaattisesti kuljettuasi ovesta ja suljettuasi sen.

Turvalukitus

Lukitus hakateljellä, niin sanottu
turvalukitus, tehdään avaimella
sisältä ja ulkoa tai vääntönupilla
sisäpuolelta.*

Lukitus painikkeella

Voit turvalukita oven sisä- tai ulkopuolelta painiketta nostamalla.

* Lukossa on oltava painike, jossa on kaksitoiminen palautusjousi
(painike palautuu takaisin sen jälkeen, kun sitä on käännetty ylöstai alaspäin). Jos käytetään vääntönuppia, siinä on oltava
palautusjousi.

Tulossa: lisävarusteilla räätälöintimahdollisuuksia
dKey Langaton näppäimistö
Valvo dKeytä langattomalla
näppäimistöllä, jonka voit
sijoittaa jopa kahden metrin
etäisyydelle lukosta

Älykäs koti -painike
Älykäs koti -painikkeella voit
lukita / avata ja valita päivä- ja
yö-lukitustilan.
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dKey -verkkoyksikkö
Verkkoyksikön avulla voit käyttää
lukon toimintoja etänä pilvipalvelun
kautta.

