
Trådlöst tillträde  
från dormakaba:
För bekväma 
passersystem

Bekväm
Säker
Trådlös 



Komplett integrerat, helt utan 
kablar
Trådlös teknik har underlättat våra liv inom 
många områden – från att använda internet via 
wifi till att ringa telefonsamtal. Trådlös teknik 
erbjuder också betydande fördelar för 
passersystem: du kan se och kontrollera vad som 
händer vid dörren på distans och dörren vet 
omedelbart vem som har rätt att passera och 
inte.

Anta att du vill installera ett elektroniskt 
låssystem i en historisk byggnad utan att behöva 
göra någon åverkan på byggnaden. Eller att du 
vill administrera och övervaka en dörr som 
befinner sig på en annan plats. Lösningen är 
enkel: integrera trådlösa komponenter i ditt 
övergripande system både direkt och bekvämt.
 
Med den trådlösa lösningen från dormakaba får 
du en individuell och skräddarsydd lösning för 
alla dörrar. Du kan utöka befintliga eller 
installera nya passerlösningar snabbt, lätt och 
kostnadseffektivt.



c-lever compact

Den optimala kombinationen för 
ditt smarta passersystem

Trådlösa dörrbladsläsare, cylindrar och läsare från oss ger 
dubbla fördelar: dels får du en oproblematisk trådlös 
installation och dels kan du ändra tillträdesrättigheter på 
ett par sekunder, bekvämt direkt från skrivbordet. Du kan 
snabbt och lätt bevilja tillträdesrättigheter, det krävs inte 
längre någon programmering på plats. Du har alltid 
tillgång till information om aktuell dörrstatus och alla 
dörrhändelser. Firmwareuppdateringar överförs trådlöst 
till dörrarna. Detta möjliggör bättre underhållsplanering. 
Eller, enklare uttryckt får du mer säkerhet till en lägre 
tidsåtgång.

Den trådlösa lösningen sköts på distans samtidigt som du 
är på den säkra sidan 
Med vår trådlösa lösning kan du öka säkerheten: om 
passerkort tappas bort eller blir stulna kan du använda det 
trådlösa systemet för att återkalla tillträdesrättigheterna för 
dessa medier. Om en dörr bryts upp meddelas 
administratören omedelbart*.  
Dessutom är kommunikationen mellan de trådlösa 
komponenterna och passersystemet krypterat, så det finns 
ingen risk för manipulering.

Huvudsakliga trådlösa funktioner
• Du beviljar enkelt tillträdesrättigheter
• Du är alltid uppdaterad om dörrstatus och 

dörrhändelser*
• Ett larm* aktiveras om en dörr bryts upp
• Du kan lätt uppdatera programvaran
• Du öppnar och stänger dörrar via fjärrstyrning*
• Kommunikationen är krypterad
• Du får automatiskt meddelanden om batteristatus

Fördelar
• Ökad säkerhet för dörrar som inte är kabelanslutna, tack 

vare Wireless kommunikation
• Det administrativa arbetat reduceras eftersom det inte 

finns något behov av programmering på plats
• Befintliga systemlösningar kan enkelt utökas
• Du kan ansluta passerpunkter till nätverket där 

kabeldragning är omöjlig
• Omedelbar underhållsinformation ökar bekvämligheten

*Beroende på vilken passerlösning som används
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Tillträdesrättigheter – på det enkla sättet
Tillträdesrättigheter för anställda kan lätt 
förvaltas av HR-avdelningen. Lika lätt är det 
att efterfråga aktuell statusinformation eller 
övervaka separata dörrar. 

Bekväm trådlös funktion
Receptionen kan snabbt och säkert hantera 
tillträdesrättigheter för gäster. Passerkort som 
inte återlämnas är inget problem: behörigheter 
återkallas snabbt med Wireless kommunikation.

Digital cylinder

Wireless repeater

Mekatronikcylinder 
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Din dormakaba-partner:

Vårt hållbarhetsåtagande

Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling längs hela vår värdekedja i 
linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar gentemot 
nuvarande och framtida generationer.
Hållbarhet på produktnivå är ett viktigt, framtidsorienterat arbetssätt inom 
konstruktion. För att kunna lämna kvantifierad information om en produkts 
miljöpåverkan genom hela livscykeln tillhandahåller dormakaba 
miljödeklarationer (EPD) som baseras på holistiska livscykelbedömningar.

Du är välkommen att besöka oss: 

www.dormakaba.se

Dörrbeslagning Entrésystem Passersystem & 
data

Låssystem Kassaskåps 
lås

Hotellsystem Service

dormakaba Sverige AB
T: +46 31 355 20 00
info.se@dormakaba.com 
www.dormakaba.com


