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Din dormakaba-partner:

Vores bæredygtighedsløfte

Vi forpligter os til at fremme en bæredygtig udvikling i hele vores værdikæde 
i overensstemmelse med vores økonomiske, miljømæssige og sociale ansvar 
overfor nuværende og kommende generationer.
Bæredygtighed på produktniveau er en vigtig, fremtidsorienteret tilgang i 
byggebranchen. For at kunne give talmæssige oplysninger om et produkts 
indvirkning på miljøet gennem hele dets livscyklus stiller dormakaba 
miljødeklarationer (EPD'er) med udgangspunkt i holistiske 
livscyklusvurderinger til rådighed.

Besøg os på: 

www.dormakabagroup.com 

Dørbeslag Dørautomatik Elektronisk  
adgang og Data

Låsesystemer Pengeskabs  
låse

Hotel 
 Systemer

Service

dormakaba Danmark A/S
T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk



Den trådløse funktion 
fra dormakaba:
Giver dig bekvem 
adgangskontrol

Bekvem
Sikker
Trådløs



Fuldt integreret, ingen ledninger

Trådløs teknologi har gjort vores liv nemmere på 
mange områder – fra internetsurfing via wi-fi til 
dét at foretage telefonopringninger. Trådløs 
teknologi giver dig også store fordele når det 
kommer til adgangskontrol: Du kan se og 
kontrollere, hvad der sker ved din dør på afstand, 
og døren ved med det samme, hvem der må 
komme ind og hvem der ikke må.

Lad os antage, at du ønsker at installere et 
elektronisk låsesystem i en historisk bygning, 
uden at det påvirker bygningen. Eller at du 
ønsker at administrere og overvåge en dør, der er 
langt væk. Løsningen er enkel: Du kan integrere 
komponenter til trådløs adgang nemt og direkte 
i dit overordnede system.
 
Den trådløse løsning fra dormakaba hjælper dig 
med at få en individuel og kundetilpasset løsning 
til hver enkelt dør. Du kan udvide eller installere 
nye adgangsløsninger nemt, hurtigt og 
omkostningseffektivt.



c-lever compact

Den ideelle kombination til
smart adgangskontrol

Vores trådløse dørlåse, cylindre og adgangslæsere giver 
dig dobbelt så mange fordele: På den ene side får du en 
ligetil trådløs installation, og på den anden side kan du 
bekvemt ændre adgangsrettigheder på få sekunder, mens 
du sidder ved dit skrivebord. Du kan nemt og hurtigt 
tildele adgangsrettigheder, det er ikke længere nødvendigt 
at programmere på installationsstedet. Du har altid 
adgang til oplysninger om nuværende dørstatus og alle 
dørhændelser, og firmware-opdateringer vil blive sendt 
trådløst til dørene. Dette sikrer bedre planlægning af 
vedligeholdelsen. Kort sagt vil du bruge mindre tid og 
opnå bedre sikkerhed.

Når systemet er trådløst er du på den sikre side 
Vores trådløse løsning hjælper dig med at styrke sikkerheden, 
så hvis kort går tabt eller bliver stjålet, kan du bruge det 
trådløse system til at inddrage de adgangsrettigheder, der 
var tildelt dem. Hvis en dør brydes op, vil din administrator 
straks modtage en notifikation herom.*  
Dertil er kommunikationen mellem de trådløse komponenter 
og systemet til adgangsforvaltning krypteret, så der er ingen 
risiko for manipulation.

Trådløse nøglefunktioner
• Du tildeler nemt adgangsrettigheder
• Du er altid informeret om dørens status og 

adgangshændelser*
• Der vil gå en alarm* hvis en dør brydes op
• Du kan nemt opdatere firmware
• Du kan åbne og lukke døre via fjernbetjening*
• Kommunikationen er krypteret
• Du får automatisk besked om batteritilstand

Dine fordele
• Forbedret sikkerhed for afsides døre, takket være direkte 

trådløs forbindelse
• Administrationen bliver nemmere, da det er slut med at 

programmere på installationsstedet
• Nuværende systemløsninger kan udvides
• Du kan endda tilføje adgangspunkter på steder, hvor det 

ikke er muligt at trække ledninger, til netværket
• Øget komfort, da vedligeholdelsesoplysningerne kommer 

med det samme

*Afhænger af den valgte adgangsløsning

Trådløs gateway 90 40

System til adgangsforvaltning

Mekatronisk cylinder 
europaprofil

Fjernlæser

c-lever pro



Adgangsgodkendelser – på den nemme måde
De ansattes adgangsrettigheder kan nemt 
forvaltes af HR-afdelingen. Det er også nemt 
at anmode om statusoplysninger eller overvåge 
individuelle døre. 

Bekvem trådløs funktion
Receptionen kan nemt og sikkert give 
besøgende adgangsrettigheder. Det er ikke et 
problem, hvis kort ikke returneres: Godkendelser 
kan hurtigt inddrages via det trådløse system.

digital låsecylinder

Wi-fi-forstærker

Mekatronisk cylinder 

c-lever pro


