
DORMA Danmark A/S
Roholmsvej 10 A
2620 Albertslund
+45 44 54 30 00
info@dorma.dk
www.dorma.com

 nøglefri 
 hverdag
—
duo hOMe

6
5

.0
5

8
.5

0
-1

 S
al

es
 F

ol
de

r 
D

uo
 H

O
M

E
 D

K



DUO HOME NØGLEFRI HVERDAG

DORMA

 nøglefri hverdag
—

 en KOMPleT løSning
—

 duo hOMe

Duo HOME er en elektromekanisk lås til din yderdør, der  styres 
med for eksempel en mobiltelefon (med NFC-chip) eller en tag 
(nøglering). Fordelen ved Duo HOME er, at du ikke er afhængig 
af nøgler for at kunne låse døren eller låse den op. 

Hvor mange har ikke prøvet, at en i familien har tabt nøglen til 
boligen? Skal man så udskifte hele låsen, fordi en uretmæssig 
person kan have fundet nøglen? Hvis du på den  anden side 
mister dit tag eller din mobiltelefon, kan de  ganske enkelt 
slettes fra Duo HOME-låsens aflæser. Du behøver ikke længere 
at gemme nøglen i en urtepotte eller under måtten, når du 
får besøg af en håndværker. Med Duo HOME bruger du i 
stedet en tidsbegrænset pinkode i kombination med en tag til 
 håndværkeren.

Du kan nemt tilpasse systemet til forskellige sikkerheds-
niveauer og angive, om du kun vil anvende telefon eller tag, 
 eller om du vil bruge den i kombination med en PIN-kode, 
som er unik for hver enkelt bruger. Hvis der er behov for det, 
kan du også sagtens bruge en nøgle, som du har været vant til.

Emballagen indeholder, alt hvad du har brug til at op-
gradere en eksisterende lås (DORMA DL 9192) til en 
komplet elektromekanisk løsning. 

Dette følger med
  Duo HOME udvendig og 
indvendig enhed 

  Programmeringskort 

  Ekstra lang firkantspindel 
til dørgrebet

  2 tags 

  En specialfremstillet 
 trykspindel til håndtaget 

Kort og godt om Duo HOME
  Nem programmering med 
kort (tilføje, fjerne) 

  Forskellige sikkerheds-
niveauer 

  Lås / lås op med mobiltele-
fon, tag, kode eller nøgle

  Administration via mobil-
telefon med NFC og app 

  Bookings- og håndværker-
funktion 

  FG-godkendt låseenhed 
med låsehus DL 9192 

  Frit valg af låsecylinder og 
håndtag 

  Vejrbestandigt tastatur
  Op til 997 brugere

Hvad er NFC?
NFC står for Near Field Communi-
cation, som er en form for trådløs 
kommunikation. Sikkerhedsmæssigt 
set har NFC meget kort rækkevidde, 
hvilket betyder, at du skal gøre noget 
aktivt for at overføre information. I 
Duo HOME bruger vi NFC til at åbne 
låsen og administrere flere af dens 
funktioner med en NFC-aktiveret 
mobiltelefon.

For at kunne bruge og administrere Duo HOME med 
din mobiltelefon skal du downloade en app.


