
kontrolleret adgang  duo oFFICE 710

duo oFFICe 710 hvorder 
ønskes kontrolleret og let 
adgang.

Duo OFFICE 710 instal-
leres let på dørbladet uden 
brug af special værktøj. 
Duo  OFFICE 710 instal-
leres med en lås med 
dobbelt-falle. Du kan vælge 
cylinder og dørhåndtag, 
så de har samme design 
som beslagene på de 

øvrige døre i  bygningen. 
Med Duo O FFICE får du et 
 enklere adgangssystem til 
dit dørmiljø.
 
anvendelsesområder
Duo OFFICE 710 kan 
fungere som et fritstående 
adgangskontrol system eller 
i kombination med andre 
Duo OFFICE, Duo HOME 
eller MiniRead-produkter.

duo oFFICe 710 er en ideel 
løsning på døre til:
  Klubhuse
  Udlejningslokaler
  Døre til fællesarealer
  Vaskerum
  Arbejdsskure
  Møderum
  Lager
  Minilager
  Redskabsskure

 

duo oFFICe 710 kan anven-
des på følgende måde:
  Nøglebrik
  NFC mobiltelefon
  Kodelås
  Nøgle

 KoNTRoLLERET  
 AdgANg
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kontrolleret tIgængelIghed   duo oFFICE 710

DORMA Danmark A/S
Roholmsvej 10A 
2620 Albertslund
Danmark
info@dorma.dk
www.dorma.com

duo oFFICe 710 har 
følgende funktioner:
  Op til 997 unikke brugere 
(brikker / NFC-telefoner)

  Let håndtering for 
 brugeren

  Unik PIN-kode for hver 
bruger

  Nødkode
  Kontrol af batteristatus
  Ur / timer funktion
  Booking-funktion (med 
kodegenerator til unikke 
koder)

  Administration med kort 
eller NFC mobiltelefon 
Valg af sikkerheds niveau

  Ændring / tidsstyring af 
sikkerhedsniveau

Økonomi
Undgå kostbare udskift-
ninger af  låsecylindre og 
låse systemer ved tab af 
 nøgler. Der anvendes nøgle-
brikker og NFC-telefoner 
i stedet for nøgler. Lave 
installationsomkostnin-
ger. Fritstående produkter 
giver høj driftssikkerhed. 
Ingen omkostninger til 
software eller administrative 
IT- løsninger. Ingen dyre 
software terminaler.

administration
Det er ikke nødvendigt med 
tilpasning af IT-systemer. Der 
kan anvendes en android-
telefon med NFC som pro-
grammeringsværktøj (afhæn-
gigt af model; der  kræves 
understøttelse af NFC og 
MIFARE Classic). Alternativt 
kan der anvendes program-
meringskort. For at holde 
styr på lister over brugere 
af systemet anbefales Excel 
som hjælpemiddel, men der 
kan selvfølgelig også anven-
des manuelle lister.

driftsikkerhed
Hvert produkt fungerer 
uafhængigt af de øvrige 
og påvirkes ikke af drifts-
afbrydelser i centralenheden.
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daglig brug
1. Rør ved Duo OFFICE 710 for at vække enheden
2.  Hold nøglebrik / NFC mobiltelefon op foran læseren
3.  Tryk dørgrebet ned for at åbne 
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tekniske data 

Driftspænding 4x1,5V AA Batteri

Læseafstand 1–5 cm afhængig af nøglebrik / kort

Tastatur Membran af silicone

Materiale ABS-plast

Medie / nøglebrik Læse / skrive (RW) Mifare Classic / NFC

Standard   ISO/IES 144443A MIFARE RW
  ISO/IES 144443B RW
  ISO/IES 144443A MIFARE Card 
1kB, 4kB


