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O seu distribuidor dormakaba autorizado:

Função SAT para 
cilindros mecânicos

Decida quem e quando 
pode aceder à sua casa

Limitar o tempo de acesso apenas girando a chave
O cilindro Kaba Expert Plus só se pode accionar por 
fora com a chave de proprietário, quando esta se 
encontra na posição de extracção da chave vertical 
(Posição normal)

Na posição de serviço, a porta pode ser aberta por 
fora e por dentro com a chave de Proprietário e com a 
chave de serviço.

Identificar a chave de forma rápida
A chave de serviço é identificada por um código no 
verso. Os clips estão disponíveis em 12 cores que 
permitem ao utilizador identificá-las com maior 
facilidade.
.

Mais fácil é 
impossível

Ângulo da chave na posição 
vertical: Às 6 h.

Ângulo da chave na posição de 
serviço: Às 8 h.

Clips Largekey (LK)
em 7 cores

Clips Smartkey (SK)
em 12 cores
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Um cilindro e duas chaves
Com a sua chave de 
proprietário, conceda 
acesso temporário a 
terceiros, que tenham uma 
chave de serviço. 



Chave de Proprietário
Acesso em qualquer altura

Chave de Serviço
Acesso quando o proprietário 

decide

Limitar o acesso apenas girando a chave
Deseja conceder acesso temporário ao seu pessoal de 
serviço, sem investir num sistema de acesso 
electrónico? A dormakaba desenvolveu uma solução 
simples, segura e económica para si:
O cilindro dormakaba com função SAT (Segurança de 
Acesso Temporário).

Simples e seguro, para si e para o seu pessoal de 
serviço
Para conceder acesso provisório a terceiros (pessoal 
das limpezas, o tratador do seu animal de estimação, 
a vizinha, etc...)
Apenas necessita de extraír a chave de proprietário na 
posição de serviço. Somente nesta posição (às 8 h) se 
pode abrir ou fechar a porta por dentro e por fora 
com a chave de serviço. Desta forma o acesso ao seu 
imóvel é garantido, e uma vez terminado o trabalho, o 
seu pessoal volta a fechar a porta por fora de forma 
segura.

Tenha pleno controlo e acesso em qualquer altura
Ao saír de casa, quando retira a chave na posição 
vertical (às 6 h), não é possível abrir a porta por fora 
com a chave de serviço.
Ainda que o pessoal feche a porta por dentro 
durante o serviço, a porta pode ser aberta com a 
chave de proprietário a qualquer altura.
Além da função chave de serviço pelo exterior da 
porta, decida que outras portas no interior possam 
abrir com a mesma chave. O seu distribuidor 
autorizado dormakaba terá todo o gosto em 
encontrar-lhe a melhor solução.

Você decide quando 
dar permissão de 
acesso ao seu 
pessoal de serviço

A dormakaba é um dos maiores 
fornecedores de controlos de 
acesso e segurança inteligente, 
que conta com mais de 150 
anos de experiência e 
constantes inovações. Não 
importa onde seja 
requerida uma solução de 

acesso e segurança: Nós 
estamos ao seu dispôr com o 
nosso portfólio de produtos de 
alta qualidade, em habitações, 
lojas, escritórios, aeroportos, 
hospitais, instalações 
desportivas, entre outras 
possibilidades.


