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dormakaba-kumppanisi:

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä kautta koko 
arvoketjumme taloudellisten, ympäristöllisten ja sosiaalisten vastuidemme 
mukaisesti nykyiset ja tulevat sukupolvet huomioiden. Kestävä kehitys 
tuotteen tasolla on tärkeä, tulevaisuussuuntautunut lähestymistapa 
rakentamisen alalla. Tarjotakseen laadukkaita tietoja tuotteen 
ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren ajalta, dormakaba julkaisee
ilmoituksia tuotteiden ympäristövaikutuksista (Environmental Product 
Declarations, EPD), jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen elinkaaren 
arviointiin.

Vieraile sivustollamme: 

www.dormakabagroup.com 

Ovensulkijat, 
lukot ja helat

Oviautomatiikka 
henkilöportit

Elektroninen  
kulunvalvonta  
ja data

Lukitusjärjestelmät kassakaappien  
lukitusjärjestelmät

Lodging 
 Systems

Huolto

dormakaba Suomi Oy
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi



Langaton toiminto 
dormakabalta:
Helppoa
kulunvalvontaa

Helppo
Turvallinen
Langaton 



Täysin integroitu, langaton

Langaton teknologia on helpottanut 
elämäämme monilla alueilla – verkkosurffailusta 
WiFi-yhteydellä puheluiden soittamiseen. 
Langaton teknologia tarjoaa huomattavia etuja
myös kulunvalvontaan: näet ja ohjaat oven
tapahtumia etänä, ja kulunvalvonta tietää heti
kenellä on oikeus kulkea ovesta.

Oletetaan, että haluat asentaa elektronisen
lukitusjärjestelmän vaikuttamatta kohteena
olevaan historialliseen rakennukseen. Tai että
haluat hallita ja valvoa etäällä sijaitsevaa ovea.
Ratkaisu on yksinkertainen: voit integroida
langattomat kulunvalvontakomponentit 
kätevästi suoraan järjestelmääsi.
 
dormakaban langaton ratkaisu auttaa sinua
toteuttamaan yksilöllisen ja mukautetun 
ratkaisun joka oveen. Voit laajentaa tai asentaa 
uusia kulunvalvontaratkaisuja nopeasti, helposti 
ja kustannustehokkaasti.



c-lever compact

Ihanteellinen yhdistelmä
älykkääseen kulunvalvontaasi

Langattomat lukkomme, avainpesämme ja ovilukijamme
tarjoavat sinulle kaksinkertaisen edun: helpon 
langattoman asennuksen ja voit muuttaa käyttöoikeuksia 
sekunneissa mukavasti oman pöytäsi ääressä istuen. Voit 
myöntää kulkuoikeuksia nopeasti ja helposti. Paikallista 
ohjelmointia ei enää tarvita. Sinulla on aina pääsy oven 
tilatietoihin ja ovitapahtumiin. Laiteohjelmistopäivitykset 
välitetään oville langattomasti, mikä varmistaa huollon 
paremman suunnittelun - yksinkertaistaen: tarvitset 
vähemmän aikaa saavuttaaksesi paremman 
turvallisuustason.

Langaton toimii etänä, samaan aikaan olet  
turvallisella puolella 
Langaton ratkaisumme auttaa parantamaan 
turvallisuuttasi: jos tunniste katoaa tai varastetaan, voit 
peruuttaa tunnisteen kulkuoikeudet langattoman 
järjestelmän avulla. Jos ovi murretaan auki, 
järjestelmänvalvojasi saa välittömästi ilmoituksen*. 
Langattomien komponenttien ja kulunhallintajärjestelmän
välinen viestintä on salattu, joten manipuloinnin riskiä ei ole.

Tärkeimmät langattomat toiminnot
• Myönnät kulkuoikeuksia helposti
• Olet aina tietoinen ovien tilasta ja  

kulkutapahtumista*
• Hälytys* laukeaa, jos ovi murretaan auki
• Voit päivittää laiteohjelmiston helposti
• Avaat ja suljet ovia etäohjauksella*
• Tiedonsiirto on salattu
• Saat automaattisesti ilmoituksen pariston tilasta

Etusi
• Parempaa turvallisuutta syrjässä sijaitseville oville suoran 

langattoman tiedonsiirron ansiosta
• Järjestelmänvalvojan työ helpottuu, koska paikallista 

ohjelmointia ei tarvita
• Olemassa olevia järjestelmäratkaisuja voidaan laajentaa 

vaivattomasti
• Voit myös verkottaa kulkupisteitä, joissa johdotus ei ole 

mahdollista
• Käyttömukavuus parantuu välittömien huoltotietojen 

ansiosta

*Riippuu käytetystä kulunvalvontaratkaisusta

langaton  
yhdyskäytävä 90 40

Kulunhallintajärjestelmä

mekatroninen sylinteri 
eurooppa-sylinteri

Etälukija

c-lever pro



Kulkuoikeudet –helppo tapa
Henkilöstöosaston on helppo hallita 
työntekijöiden kulkuoikeuksia. Aivan yhtä
helposti voidaan pyytää ajantasaisia tilatietoja
tai valvoa yksittäisiä ovia. 

Helppokäyttöinen langaton toiminto
Vierailijoiden kulkuoikeudet voidaan myöntää
helposti ja turvallisesti vastaanotossa.
Palauttamatta jääneet tunnisteet eivät ole 
ongelma: langaton järjestelmä peruuttaa 
kulkuoikeudet nopeasti.

digitaalinen sylinteri

langaton laajennin

mekatroninen sylinteri 
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