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1. Om dokumentet

1. Om dokumentet

1.1 Håndbokens formål

Denne håndboken viser tekniske data, forutsetninger 
for riktig installasjon og beskrivelse av den fysiske 
montasjen i døren av MTL-9291.

1.2 Målgruppe

Låsmontører, låsesmeder og sertifiserte partnere.

1.3 Sikkerhet ved installasjon

Test og idriftsettelse av produktet
Før installasjon er det viktig å avklare om døren er en 
del av et eksisterende elektronisk system. Ansvarlige 
personer må da varsles fordi instasllasjonen kan 
påvikre systemet. 

! ! OBS

Personer som er ansvarlige for installasjo-
nen av produktet skal ha lest og forstått 
denne håndboken, og da særlig produktets 
bruksområde og formål, før arbeidet 
påbegynnes.

! ! ADVARSEL

Sikkerhetsfunksjonene til dette produktet er 
avgjørende for å overholde NS-
EN 14846:2008. Alle eventuelle endringer 
eller modifiseringer av produktet som ikke 
beskrives i håndboken, er forbudt. 

1.4 Garanti

Garantitid
Produktet har en garantitid på 1 år. Dersom produk-
tet ikke installeres i henhold til håndboken, ugyldig-
gjøres garantien. 

1.5 Viktig

Forberedelse før montering
Før man monterer MTL 9291 i et dørblad, skal man 
kontrollere funksjonen til dørmiljøet. For at produktet 
skal fungere best mulig bør man kontrollere følgende:
• Døren går fritt og berører ikke karm eller terskel.
• Kontroller at avstanden mellom dørblad og karm 

samsvarer med standarden NS 3156 (3 mm 
+/-1 mm).

• Hakereilen skal kunne bevege seg uhindret og uten å 
berøre kantene på sluttstykket. Om hakereilen 
hindres, kan dette medføre at låsen ikke fungerer 
som den skal. Dette kan igjen føre til at bygningen 
ikke låses og sikres slik den er beregnet å gjøre.

• Kontroller at vriderfallen går inn i sluttstykket.
• Ved behov justeres sluttstykkets tunge slik at 

hakereilen løper fritt når døren er lukket.

Montering i brann- eller røyktette dører
Ved montering i brann- og/eller røyktette dører må 
det kontrolleres at dørsertifikatet tillater bruk av 
elektronisk låsenhet.

Annen kontroll
Kontroller at eventuelle tetningslister rundt dørmiljøet 
ikke hindrer låsefunksjonen.

Ved montering i 2-fløy dører må det kontrolleres at 
låsen opprettholder dørens riktige funksjoner. 

Ved montering av MTL 9291 i selvlukkende 2- fløy 
dører  med overfals er det viktig at disse dørene har 
montert dørkoordinering for å sikre at dørbladene 
lukkes i riktig rekkefølge i henhold til NS-EN 1158. 
Kontroller at låsen ikke forhindrer dørens 
funksjonalitet. Dette er spesielt viktig for brann- og/
eller røyktette dører.

Låsen er ikke konstruert for montering i svingdører.

! ! OBS!

Alle punktene i denne håndboken skal over-
holdes under installasjonen. Etter fullført 
montering og utført funksjonstest, skal byg-
ningens eier få en kopi av håndboken med 
alle vedlikeholdsinstruksjonene.
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2. MTL 9291 dKey hybrid låskasse

2.1 Bruksområde

MTL 9291 er en batteridrevet hybridlås som  
styres digitalt via Bluetooth Low Energy (BLE). Som en 
digital lås åpnes den ved hjelp av smartphone (Android/
Apple). All elektronikk er integrert i døren sammen med 
låskassen, og det skal ikke monteres noen ekstra 
enheter på dørbladets utside eller innside. Låsen 
fungerer forøvrig som en vanlig mekanisk låskasse med 
sylinder og dørhåndtak.

2.2 Montering av mekanisk tilbehør 
(sylinder, knappvrider og 
dørhåndtak)

MTL 9291 skal monteres med dørvrider utstyrt med 
dobbeltvirkende returfjær, som kan vippes opp og ned. 

For å oppnå klasse 3 i henhold til FG og SSF 3522 skal 
MTL 9291 låses med nøkkel og utstyres med doble 
runde sikkerhetssylindre sertifisert i henhold til FG og 
SSF 3522, klasse 3.

For å oppnå låsklasse 2A i henhold til FG og SSF 3522 
klasse 3 skal MTL 9291 låses med en nøkkel eller vrider. 
Låsen skal være utstyrt med rund sikkerhetsylinder på 
utsiden og en rund, fjærbelastet knappvrider på dørens 
innside.

2.3 Funksjoner

Sikkerhetslåsing  
Låsing skjer enten med nøkkel fra både inn- og utsiden 
(FG godkjent Klasse 3), alternativt med fjærbelastet 
knappvrider på dørens innside (FG godkjent Klasse 2A). 

Se avsnitt 2.2 for krav til sylindre og knappvridere.

Låsing med håndtak
Håndtaket på inn- eller utsiden løftes oppover slik at 
låskassens hakereile felles ut. Med denne bevegelsen  
blir samtidig dørhåndtakene frikoblet. 

Opplåsing
Opplåsingen kan skje enten digitalt eller mekanisk. 
Digitalt via smartphone (BLE) som ved betjening vil  
aktivere dørhåndtaket. Hakereilen trekkes da inn når 
dørhåndtaket vris nedover. Ellers så dras hakereilen inn 
ved hjelp av nøkkel eller knappvrideren. Dørhåndtaket 
aktiveres og døren kan åpnes ved å vri dørhåndtaket 
nedover.

Automatisk opplåsing
Denne funksjonen gjør at dørhåndtaket aktiveres hver 
gang du kommer frem til døren din etter at du har vært 
borte fra døren på en viss geografisk avstand (skjer 
automatisk ved avstand større enn 200 meter). 
Funksjonen bygger på såkalt geofencing. Når 
geofencing er aktivert så vil smartphone og MTL9291 
automatisk starte å kommunisere når smartphone 
kommer nærmere låskassen enn 200 meter. 
Opplåsingen, dvs. at dørhåndtaket aktiveres, skjer 
omtrent 5 meter fra døren. Dersom brukeren ikke åpner 
døren, går døren tilbake  
til låst status. Låst status vil være enten 
Sikkerhetslåsing eller Dag-lås avhengig av hvilken låst 
status låskassen hadde før geofensing ble aktivert. 
Automatisk opplåsing aktiveres med dKey Nøkkel app.

Automatisk låsing
Automatisk låsing innebærer at MTL 9291 automatisk  
låser seg ved at håndtaksfunksjonen kobles bort etter 
at du går ut og lukker døren. Denne funksjonen 
aktiveres ved behov fra administrator-appen.

2.4 Utførelse

Hakereilen er sertifisert iht. NS-EN 14846.  
MTL 9291 oppfyller kravene som komponent i en 
låseenhet for fast montering, FG godkjent Klasse 3.

Ref. rapport RISE 7P09381 NS/EN 1634-1 (brann-
motstand). MTL 9291 er testet i uisolerte enkeltdører 
med stålprofiler.

Utfresningsmål i SS 81 73 75, NS 3155, SFS 5208
Mål: Låsestolpe 225 mm × 22 mm. Låsdybde: 77 mm.
Nøkkelhullavstand: 50 mm.

Materiale:
Stållegeringer 75 %, sinklegering 18 %, nylon 7 %.



5

3. Tekniske data

3. Tekniske data

3.1 Tekniske data

Beskrivelse Verdi

Driftsspenning 3,6 V litiumbatteri

Batteriets levetid Ca. 2000 digitale aktiveringer

3.2 Forbehold

dormakaba MTL 9291 hybrid låskasse:
• MTL 9291 kan beslås med vriderfunksjon. Hvis det 

brukes knappvrider, SKAL knappvrideren ha fjærbe-
lastet funksjon. Dette for å sikre at sylinderfjærene 
alltid står i riktig posisjon. Sylinderfjærene står i 
riktig posisjon når pilene peker nedover på begge 
sider (inn-/utside). 

3.3  Sertifisering

Låsen er sertifisert i henhold til: 
• NS-EN 14846:2008 / SC0044-19 

(elektromekanisk betjente låser)
• SSF 3522:2, klasse 3 / RISE SC0045-19   

(innbruddsbeskyttede låseenheter)
• FG, godkjent klasse 3

Fig. 2 SSF / NS-EN sertifiseringsmerke

NS-EN 14846:2008 MTL 9291 Mekaniske låser

Brukskategori 3 Grad 3 – Frequent use. For use by the 
public where there is little incentive to 
exercise care and where there is a high 
chance of misuse, e.g. doors in public 
buildings. 

Durability X Grade X – 200 000 test cycles, 120 N 
load  on latch bolt.

Door mass and clos-
ing force

9 Grade 9 – doors above 200 kg or speci-
fied by the manufacturer, maximum 
closing force of 15 N.

Fire/smoke doors C* Grade C – Suitable for use on fire/
smoke assemblies with a minimum 
classification time of 30 minutes.

Safety 0 Grade 0 – No safety requirement set.

Corrosion L Grade L – High resistance resistance 
to corrosion, temperature requirement 
from −25 to +70C.

Security and drill  
resistance

7 Grade 7 – Very high security with drill 
 resistance.

Protective effect of the 
electrical functions.

1 Grade 1 – Status indicator according 
to 5.9 EN 14846:2008.

Protective effect of the 
electrical manipulation

3 Grade 3 – , see DIN EN 14846:2008-11 
table 7.

*) In accordance to conditions as stated in the report: RISE 7P09381 EN 1634-1

! ! OBS!

Klassifisering i forhold til de spesifiserte 
verdiene på sertifikatet og i tabellen oven-
for. MTL 9291 kan monteres i tre-, stål-, 
aluminium- eller plastdører. Bruk skruer som 
passer til det aktuelle dørmaterialet. Les 
også vedlikeholdsinstruksjonene som spesifi-
seres i kapittel 3.4 Anbefalt vedlikehold. 

3.4 Anbefalt vedlikehold

Symbol Beskrivelse

Alt vedlikehold skal utføres 2 ganger per år og  
oftere ved behov. 

Rengjør sluttstykket og delene med en ren 
bomullsklut. 

Kontroller og trekk til ved behov.

Påfør et tynt fettlag – gjelder kun for faller. 

Kontroller og trekk til skruene.

Unngå overmåling av låskasse og deler.

Vedlikehold og utbedringer skal kun utføres av 
kvalifisert servicepersonell.

MTL 9291

RISE
SC0044-19 
NS-EN 14846-2008

3 X 9 C 0 L 7 1 3

0402 21 AN 01

RISE
SC0045-19
SSF 3522:2
Klasse 3

DoP_SB21-001
www.dormakaba.com
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4. Monteringsanvisning
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4. Monteringsanvisning
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Borbeskyttelsesplaten 
monteres på motsatt 
side.

Detektorkortet skal 
alltid monteres på 
den delen av låsen 
som vender mot 
dørens innside.  

Sett i batteriet
(AA 3,6 V litiumbatteri).
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Slik endrer du låskassen, for at den skal passe til en høyre- eller venstre-dør

Bilde 1-5 viser endring av låskassen 
fra en venstre- til høyre-dør.
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5. Måltegning for MTL 9291

5. Måltegning for MTL 9291
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dormakaba Norge AS
T: 06866 
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

www.dormakaba.com
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Lær mer og komme i gang 
www.dormakaba.no


