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 FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED
 MED ENKEL ADMINISTRATION
—
DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed til de 
fleste døre. Konceptet består af produkterne MiniRead, Duo  OFFICE 
og Duo HOME. Duo enhederne er fritstående produkter som betje-
nes og programmeres på samme enkle måde. MiniRead er en væg-
læser /  adgangskontrolsystem primært for yderdøre som monteres på 
væggen ved siden af døren / dørpartiet. Med Duo OFFICE og Duo HOME 
enhederne opgraderer man enkelt en eksisterende DORMA låsekasse 
til et adgangskontrolsystem.

Duo HOME er en elektromekanisk 
adgangskontrol enhed som monteres 
sammen med en EN 12209 god-
kendt DL 9192 låsekasse. 
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FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION

Tilgængelighed og sikkerhed
Med MiniRead, Duo OFFICE 
eller Duo HOME monteret 
ved døren kan brugerne altid 
åbne døren med nøglebrik 
eller en tilpasset NFC mobil-
telefon. 
I dagtimerne kan Duo en-
heden fungere som kodelås 
som giver øget tilgængelig-
hed for besøgende. 
Om aftenen og i nattetimer-
ne kan Duo enheden sættes 
op til adgang med nøglebrik 
eller tilpasset NFC mobil-
telefon. For øget sikkerhed 
kan sikkerhedsniveauet i 
Duo enhed hæves til også 
at omfatte indtastning af 
PIN-kode i kombination med 
nøglebrik eller tilpasset NFC 
mobiltelefon.

Funktioner
  Enkel programmering med 
kort eller NFC mobiltelefon

  Forskellige sikkerheds-
niveauer

  Adgang med PIN-kode, 
nøglebrik eller NFC mobil-
telefon

  Administrering af Duo 
 enheden med NFC mobil-
telefon og Duo App

  Booking og ”håndværker” 
funktion via NFC mobil-
telefon

  Valgfri brug af dørbeslag
  Vejrbestandig udvendig 
enhed – tastatur / læser

  Op til 997 unikke brugere

Økonomi
  Undgå kostbare udskiftnin-
ger af mekaniske låsesyste-

mer ved tab af nøgler.
  Med Duo enhederne 
 bruges nøglebrikker og 
NFC mobiltelefoner i 
 stedet for nøgler. Mistes 
en nøgle brik eller NFC 
mobiltelefon slettes denne 
let fra Duo enhederne.

  Lave monteringsomkost-
ninger da special værktøj 
ikke skal benyttes

  Fritstående produkter giver 
højere driftsikkerhed

  Ingen omkostninger til 
software og / eller admini-
strative IT løsninger

  Ingen dyre programme-
ringsterminaler

Administration
Ingen tilpasning til IT 
systemer er nødvendig. 

En mobiltelefon med NFC 
teknologi kan bruges som 
Duo programmeringsenhed. 
Alternativt kan man nøjes 
med kun at bruge program-
meringskort. For at admini-
strere Duo enheder, brugere 
og rettigheder kan dette 
foretages i regneark på PC.

Driftsikkerhed
Hvert monteret Duo produkt 
”lever sit eget liv” og berøres 
ikke af andet aktivt central-
udstyr.

OBS! Ikke alle NFC mobiltelefoner 
kan bruges til administration af 
Duo enheder. Mobiltelefonen skal 
indeholde NFC teknologi samt 
understøtte Mifare Classic.

Alle produkterne i Duo konceptet 
(MINIREAD, OFFICE og HOME) 
kan betjenes med en Mifare Classic 
nøglebrik.

MiniRead er en væglæser  
som er konstrueret for montage  
i udendørsmiljøer.
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 NØGLEFRI HVERDAG
—
Hvor mange har ikke oplevet at miste en nøgle. Man bliver usikker 
på om man skal udskifte sine cylindere og om nogen eventuelt har 
 fundet ens nøgle. Mister man en nøglebrik i sit Duo system kan denne 
let  slettes fra systemet og uvedkomne vil ikke have adgang selvom 
 nøglebrikken findes.

Let betjening i hverdagen af Duo HOME / Duo OFFICE.
Enkel aflåsning og åbning.
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Hvad er NFC?
NFC står for Near Field Communication og er en trådløs 
kommunikationsform mellem enheder. NFC har af sikker-
hedsmæssige årsager en meget kort ræækkevidde og man 
skal udføre en bevist handling for at overføre data. Brugen af 
NFC mobiltelefoner sammen med DORMA Duo produkterne 
er begrænset til specielle modeller.
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NØGLEFRI HVERDAG

DORMA har en løsning til alle former og typer for byggeri.

Ved brug af NFC mobiltelefon 
som nøglebrik har du altid 
adgang – selv til frokost.
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 LØSNINGER TIL YDER- OG LEJLIGHEDSDØRE
—
En yderdør er dit første møde med en virksomhed eller bolig. Det er her alle besøgende, gæ-
ster, ansatte og beboere først oplever hvor let tilgængeligheden til bygningen er. DORMA kan 
tilbyde en komplet løsning for yderdøre som vil opfylde alle behov for fleksibel og let tilgænge-
lighed. MiniRead kan let kombineres med et stort udvalg af elektromekaniske låse, dørlukkere 
og dørautomatik.

2
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LØSNINGER FOR YDER- OG LEJLIGHEDSDØRE

Høj sikkerhed (yderdøre)

  MiniRead væglæser monteret på udvendig side
  RAPID motorslutblik
  Sikkerhedslåsekasse DL 909
  DORMA Touch impulsgiver på indvendig side

Denne løsning tilbyder den højeste grad af sikkerhed. Det 
godkendte motorslutblik RAPID sikrer let tilgængelighed. 
 Kommunikationen mellem væglæser MINIREAD og RAPID 
 foregår krypteret. MINIREAD har desuden en sikkerhedsfunk-
tion som blokerer for kommunikation til RAPID eller andre 
 enheder om MINIREAD bliver udsat for sabotage eller hærværk.

Betjening
For anvendelse i højeste sikkerhedsniveau bruges nøglebrik 
eller NFC mobiltelefon i kombination med unik PIN-kode 
som brugeren selv har defineret. Ved godkendt passering 
åbner motorslutblikket RAPID.

Lejligheds- og entredøre

  Duo HOME
  DL 9192 sikkerhedslåsekasse

Denne løsning kombinerer en enkel og kabelfri installation 
med let tilgængelighed.

Betjening
Her kan alle familiemedlemmer have enkel adgang via Duo 
HOME. Sikkerhedslåsekassen DL 9192 har også sin egen 
”fraværsfunktion” som kan benyttes for at øge sikkerheden.

1 2

Motorslutblik RAPID og DL 909 
 sikkerhedslåsekasse.

DL 9192 sikkerhedslåsekasse.

1

Duo HOME og DL 9192 monteret  
på lejlighedsdør.
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ProSecure Opti Safe sikkerhedssensorliste

ED 100 / ED 250

 LØSNINGER FOR KONTOR-  
OG RESEPTIONSAREALER
—
I et kontormiljø eller i fællesarealer i boligbyggerier dukker der mange nye udfordringer op. 
Automatiske hængslede døre, skydedøre, døre som skal være tilgængelige i dagtimerne og 
automatisk låse i aften- og nattetimerne, fuldglas døre, udfordringer med kabeltræk og lign. 
Med DORMA Electronic Access Control konceptet er der altid en løsning.
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LØSNINGER FOR KONTOR / RESEPSJONSAREALER

Høj sikkerhed (yderdøre)

  MiniRead væglæser monteret på udvendig side
  RAPID motorslutblik
  Sikkerhedslåsekasse DL 919
  DORMA ED 100 / ED 250 dørautomatik
  DORMA Touch impulsgiver på indvendig side

Denne løsning tilbyder den højeste grad af sikkerhed. Den 
mekaniske sikkerheds-låsekasse giver højeste sikkerhed – det 
godkendte motorslutblik RAPID sikrer let tilgængelighed. 
Kommunikationen mellem den udvendigt monterede væg-
læser MiniRead og motorslutblikket RAPID foregår krypteret. 
Dette sikrer at man ikke kan ”koble sig ind på systemet” og 
fremtvinge uautoriseret åbning af døren. MiniRead har desu-
den en sikkerhedsfunktion som blokerer for kommunikation 
til motorslutblikket RAPID eller andre enheder om MiniRead 
bliver udsat for sabotage eller hærværk. ED 100 / ED 250 
dørautomatikken sørger for lydløs åbning af døren – enkel 
tilgængelig for alle.

Møderum

  Duo OFFICE 710
  DL 710 dobbelt falle låsekasse

Denne løsning kombinerer en enkel og kabelfri installation 
med let tilgængelighed.

Betjening
Duo enheden betjenes med nøglebrik, NFC mobiltelefon 
eller PIN-kode. Duo OFFICE 710 har en booking funktion 
som gør at man kan booke et mødelokale, få udleveret sin 
nøglebrik til mødelokalet, men den vil ikke fungere førend 
den dag og tid man har booket mødelokalet.

1

1

2

Betjening
For anvendelse i højeste sikkerhedsniveau bruges nøglebrik 
eller NFC mobiltelefon i kombination med unik PIN-kode. Efter 
godkendelse åbner RAPID og ED dørautomatikken døren.
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 LØSNINGER FOR SUNDHEDS-  
 OG PLEJESEKTOREN
—
I sundheds- og plejesektoren er let tilgængelighed og driftsikkerhed en væsentlig faktor 
døgnet rundt. Det er vigtigt at automatiske døre ikke åbner i utide da man ofte er i en 
 sårbar situation som patient eller pårørende. DORMA råder og vejleder omkring løsninger 
der indfrier disse forventninger.
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LØSNINGER FOR SUNDHEDS- OG PLEJESEKTOREN

Indvendig skydedør til behandlingsrum

  MiniRead væglæser
  CS 80 MAGNEO skydedørsautomatik
  ProSecure radar og sikkerhedssensorer

Denne løsning tilbyder en EN 16005 godkendt skydedørs 
løsning til fuldglas eller profildøre.

Betjening
Ved aktivering af MiniRead væglæseren med nøglebrik eller 
NFC mobiltelefon frigøres låsen inde i CS 80 MAGNEO skyde-
dørsautomatikken og døren åbner automatisk. Efter passage 
lukker og låser døren automatisk. Personsikkerheden i og 
omkring skydedøren sikres via ProSecure radar og sikkerheds-
sensorer som alle er testet og godkendt i h.h.t. EN 16005.

Let tilgængelighed

  MiniRead væglæser
  EM 300 profilhåndtag med integrerede låsemagneter
  ED 100 / ED 250 dørautomatik
  ProSecure radar og sikkerhedssensorer

Denne løsning kombinerer let tilgængelighed med diskret 
aflåsning.

Betjening
I dagtimerne åbner ED dørautomatikken døren automatisk. 
I aften- og nattetimerne bruges nøglebrik eller NFC 
mobiltelefon via MiniRead væglæseren for at frikoble EM 300 
låsemagneterne og ED dørautomatikken åbner døren.

1

2

EM 300 profilhåndtag med integre-
rede låsemagneter giver en diskret 
og sikker aflåsning.

CS 80 MAGNEO skydedørsautomatik

2
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