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 FLeKSIBeL TILGJeNGeLIGHeT
 MeD eNKeL ADMINISTRASJON
—
DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel tilgjengelighet til de 
fleste dører. Konseptet består i hovedsak av produktene  MiniRead, 
Duo OFFICe og Duo HOMe. Dette er frittstående produkter som  betjenes 
og programmeres på samme enkle måte. MiniRead er en kort leser / et 
 adgangs kontrollsystem for ytterdører som monteres på veggen ved siden 
av  døren. Med Duo OFFICe og Duo HOMe kan man oppgradere en 
eksisterende dørlås til en elektromekanisk lås med adgangskontroll som 
monteres på dørbladet.

Duo HoME er en elektromekanisk 
lås som monteres i kombinasjon 
med en forsikringsgodkjent Dl 9192 
tofunksjons låskasse.
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flEksibEl tilgjEngEligHEt MED EnkEl ADMinistrAsjon

tilgjengelighet og sikkerhet
Med Miniread, Duo offiCE 
eller Duo HoME montert ved 
døren kan brukerne alltid 
åpne med en nøkkelbrikke 
eller en tilpasset nfC-telefon. 
På dagtid kan leseren fungere 
som en kodelås som gir økt 
tilgjengelighet for besøkende. 
om kvelden / natten kreves 
en nøkkelbrikke eller nfC-
telefon. for økt sikkerhet kan 
man også kreve unik Pin-
kode i tillegg til nøkkelbrikke.

Funksjoner
  Enkel programmering  
med kort (legg til, slette) 
eller nfC-telefon.

  forskjellige sikkerhetsnivåer.

  Adgang med kode,  
brikke, nfC-telefon.

  Administrering av leseren 
med nfC-telefon og app.

  bestillings- / håndverker-
funksjon.

  fritt valg av sylinder  
og dørvrider.

  Værbestandig 
 tastatur /  leser.

  opptil 997 brukere.

Økonomi
  Unngå kostbare utskif-
tinger av låssylindre og 
låssystemer ved tap av 
nøkler. nøkkelbrikker og 
 nfC-telefoner brukes 
 istedenfor nøkler. 

  lave monteringskostnader.

  frittstående produkter gir 
høy driftssikkerhet.

  ingen kostnader til soft-
ware eller admin istrative 
it-løsninger.

  ingen dyre programmer-
ings terminaler.

Administrasjon
ingen tilpassing til it-syste-
mer er nødvendig. En vanlig 
Android-telefon med nfC 
brukes som programme-
ringsverktøy. Eventuelt kan 
man bare bruke program-
meringskort. for å holde 
orden i lister over brukere 
av systemet anbefales Excel 
som en støtte, men selv helt 
manuelle lister kan brukes.

Driftssikkerhet
Hvert produkt lever sitt selv-
stendige liv og berøres ikke av 
driftsstans på sentral utstyr.

Obs! ikke alle nfC-telefoner er kom-
patible. Dette er avhengig av modell.

Alle produktene i konseptet  
(Duo HoME, Duo offiCE og  
Miniread) kan betjenes med  
en Mifare nøkkelbrikke.

Miniread er en kortleser som er kon-
struert for montasje i utendørsmiljøer.
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 NøKKeLFRI HveRDAG
—
Hvor mange har ikke opplevd at noen har mistet nøkkelen til døren. Man 
blir usikker på om man må skifte ut låsene fordi uvedkommende kan ha 
funnet nøkkelen. Mister man en adgangsbrikke / NFC-telefon kan disse 
enkelt slettes fra systemet slik at de ikke virker hvis uvedkommende har 
funnet dem.
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Den daglige bruken av Duo HoME / Duo offiCE er veldig 
enkel. låse og åpne utføres med  to–tre enkle trinn.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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hva er nFC?
nfC betyr Near Field Communication, som er en trådløs 
kommunikasjon  mellom enhetene. nfC har av sikkerhets-
hensyn veldig kort rekkevidde slik at man må gjøre en bevist 
handling for å overføre informasjon. ikke alle  nfC-telefoner 
er kompatible. Dette avhenger av modell.
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nøkkElfri HVErDAg

DorMA har en løsning til alle bygg.

Ved bruk av nfC-telefon som  
nøkkel brikke har du alltid med  
deg adgangskortet ditt, selv når  
du er ute til lunsj.
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 LøSNINGeR FOR YTTeRDøReR / LeILIGHeTSDøReR
—
En ytterdør er ditt første møte med et firma eller boligbygg. Det er her alle besøkende, ansatte 
og beboere først opplever hvor tilgjengelig bygget er. DorMA kan tilby en komplett løsning for 
ytterdører som vil dekke alle behov dere har. Miniread kan enkelt kombineres med et stort 
utvalg av elektromekanisk låsing, dørlukker eller dørautomatikk.

2
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 løsningEr for YttErDørEr / lEiligHEtsDørEr

høy sikkerhet (ytterdør)

  Miniread kortleser
  rAPiD motorisert sluttstykke 
  Dl 909 låskasse med hakereile
  touch impulsbryter på innsiden for utpassering

Denne løsningen gir høyest mulig sikkerhet da hakereile-
låsen er en kraftig lås som forbinder dørblad med karm, 
og rAPiD sluttstykket tåler stor belastning og er veldig 
driftssikkert. kommunikasjonen mellom Miniread og rAPiD 
er kryptert slik at det ikke er mulig å «koble» seg inn. 
Miniread har en integrert sikkerhetsfunksjon som sperrer for 
åpning av sluttstykket hvis leseren blir utsatt for hærverk.

betjening
for høyest mulig sikkerhet brukes nøkkelbrikke eller nfC-
telefon i kombinasjon med en unik Pin-kode som brukeren 
selv har definert på Miniread. Ved gyldig passering låser det 
motoriserte sluttstykket opp døren.

leilighetsdør

  Duo HoME
  Dl 9192 låskasse

Denne løsningen kombinerer en enkel og trådløs montasje for 
god tilgjengelighet.

betjening
låsen betjenes med nøkkelbrikke, nfC-telefon eller kode. 
Her kan alle familiemedlemmene ha enkel tilgang. låsen  
har også en egen fraværsfunksjon som kan benyttes for å  
øke sikkerheten.

1 2

rAPiD motorisert sluttstykke  
og Dl 909 låskasse.

Dl 9192 låskasse.

1

Duo HoME montert på leilighetsdør.
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 LøSNINGeR FOR KONTOR / ReSePSJONSAReALeR
—
i et kontormiljø eller i fellesareal i boligbygg dukker det opp mange nye utfordringer. slag-
dører, skyvedører, dører som skal låses automatisk, dører som i hovedsak skal stå åpne på 
dagtid og låses om kvelden, helglassdører, problemer med kabling osv. Med vårt nye konsept 
finner vi en løsning som fungerer for dere.

2

Prosecure opti safe sikkerhetssensor.

ED 100 / ED 250
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løsningEr for kontor / rEsEPsjonsArEAlEr

høy sikkerhet (ytterdør)

  Miniread kortleser
  rAPiD motorisert sluttstykke 
  Dl 909 låskasse med hakereile
  ED 100 slagdørsautomatikk
  touch impulsbryter på innsiden for utpassering

Denne løsningen gir høyest mulig sikkerhet da hakereile-
låsen er en kraftig lås som forbinder dørblad med karm, og 
med  rAPiD sluttstykket tåler stor belastning og er  veldig 
driftssikkert. kommunikasjonen mellom Miniread og  rAPiD 
er kryptert slik at det ikke er mulig å «koble» seg inn. 
 Miniread har en integrert sikkerhetsfunksjon som sperrer for 
åpning av sluttstykket hvis leseren blir utsatt for hærverk. 
Dørautomatikken sørger for nesten lydløs åpning av hele 
dørbladet for enkel tilgjengelighet for alle.

betjening
for høyest mulig sikkerhet brukes nøkkelbrikke nfC-telefon 

Fellesrom (slagdør)

  Duo offiCE 710
  Dl 710 låskasse

Denne løsningen kombinerer en enkel og trådløs montasje 
med god tilgjengelighet.

betjening
låsen betjenes med nøkkelbrikke eller nfC-telefon eller 
kode. Enheten har også en bestillingsfunksjon som gjør at 
man kan bestille for eksempel et møterom. Med nøkkel-
brikke og en firesifret engangskode får man tilgang til det 
bestilte rommet.

1

1

2

i kombinasjon med en unik Pin-kode som brukeren selv har 
definert på Miniread. Ved gyldig passering låser det motori-
serte sluttstykket opp låsen og døren åpnes helt opp.
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 LøSNINGeR FOR HeLSeBYGG
—
i et helsebygg er tilgjengelighet og driftsikkerhet døgnet rundt vesentlig. Det er også viktig 
at  dører ikke åpner i utide da man ofte er i en sårbar situasjon når man er pasient eller 
pårørende. Ved valg av løsning skal DorMA kunne veilede dere slik at alle disse forventnin-
gene blir ivaretatt.

1
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løsningEr for HElsEbYgg

innvendig skyvedør til behandlingsrom

  Miniread kortleser
  DorMA Cs 80 MAgnEo skyvedørsautomatikk 
med magnetdrift og lås

  Prosecure sikkerhetssensorer

Denne løsningen gir en veldig støysvak automatisk  skyvedør i 
helglass med lås.

betjening
Ved bruk av nøkkelbrikke eller nfC-telefon på Miniread 
frigjøres låsen inne i automatikken før hele glassdøren åpnes 
automatisk. Etter passering lukkes døren og låses automatisk. 
Hvis det oppholder seg personer i området der døren beveger 
seg, sørger sikkerhetssensorene for at døren stopper og ingen 
blir klemt.

tilgjenglighet (slagdør)

  Miniread kortleser
  EM 300 profilhåndtak med integrert magnetlås
  DorMA ED 100 slagdørautomatikk
  Prosecure sikkerhetssensorer

Denne løsningen kombinerer god tilgjengelighet med en 
estetisk og diskret avlåsing.

betjening
På dagtid åpnes døren med dørautomatikk og sensorer. om 
ettermiddagen / kvelden brukes nøkkelbrikke  eller nfC-tele-
fon sammen med Miniread og magnetlåsen låser opp døren 
samtidig som døren åpnes automatisk med dørautomatikken.

1

2

EM 300 profilhåndtak med inte-
grerte magnetlåser gir en diskret og 
sikker avlåsing.

Cs 80 MAgnEo

2
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