
Den smarta lösningen för  
alla behov
Oavsett om det gäller tidredovis-
ningssystem, elektroniskt eller 
mekaniskt tillträde så fungerar en 
intelligent nyckel från dormakaba. 
Tillträde i elektroniska passage- 
system styrs via RFID-chippet i 
nyckelgreppet, i mekaniska cylin-
drar används den vändbara 
mekaniska delen av nyckeln. Med 
vår smart key höjs säkerheten i 
det mekaniska systemet och det 
finns inte längre behov av både 
nycklar och nyckelkort.

Bekväm användning i kombina-
tion med utmärkt elektroniskt  
läsavstånd, för dagligt bruk. En 
intelligent lösning som får plats  
i alla fickor och är genom sin  
unika utformning extremt  
användarvänlig.

Flexibel använding
En smart kombination.  
Således är en intelligent nyckel 
den perfekta lösningen för alla  
dormakaba system, oavsett 

om det gäller, mekaniskt, meka-
troniskt eller digital tillträde. En 
smart key från dormakaba finns 
med olika RFID-tekniker. 

Även befintliga experT- och 
experT pluS-nycklar kan uppgra-
deras. Befintligt nyckelgrepp kan 
enkelt skiftas till ett nytt intelli-
gent nyckelgrepp. Befintliga 
mekatroniska system kan enkelt 
utökas eller uppgraderas till den 
senaste RFID-standarden.

Enklare administration då det  
är enkelt att visuellt skilja på  
olika nyckelkategorier
På nyckelgreppets kortsida finns
färgmarkeringar som kan skiftas. 
Olika färger förenklar hantering av 
nycklar till personer och utrymmen.

Användningsområde
Oavsett små eller stora installa-
tioner kan dormakabas intelli-
genta nycklar användas för  
kombinerat tillträde i mekaniska 
och elektroniska system.

Smart key
Två i en 

Fördelar

Enklare hantering
 Endast ett media att hantera 
– mindre administration

Smart integration
Kompatibel med andra  
dormakaba system, oavsett  
om de är mekaniska, mekatroniska 
eller digitala

Enkel uppgradering 
 Befintliga nycklar kan uppgraderas 
– eller enkelt kompletteras

Enklare administration
 Identifiera nyckelgreppet via 
utbytbara färgmarkeringar

Elegant design
 Modernt svart nyckelgrepp

Famtidssäkrat
Hög säkerhet med den senaste 
RFID-tekniken
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Egenskaper

Flera användingsområden
Smart key låser upp cylindrar,  
ger tillträde i läsare och kan 
användas för att stämpla in i 
tidredovisningssystemet.  
Tillträdesrättigheter uppdateras 
automatiskt vid passage i läsare 
som är uppkopplad till passage-
systemet.

Anpassningsbar
Nyckeln kan anpassas efter 
behov. Den har två färgmarke-
ringar som båda kan bytas ut  
och anpassa efter önskemål. 
Färgmarkeringarna finns i 6  
olika färger.

Framtidssäkrad investering
Nyckelgrepp på befintliga nycklar 
kan enkelt bytas ut och uppgrade-
ras. Gjorda investeringar kan på 
så sätt fortsätta att användas. 
Nyckelgreppet kan användas med 
befintliga experT- och experT 
pluS-system (ej med handikapp-
sanpassade nycklar).

Smart användning
I ett system är det vanligt med 
flera olika media för mekaniska 
lås, passagesystem och tidredo-
visning. Med dormakabas intelli-
genta nyckel kombineras mekanik, 
passage och tidredovisningssystem 
i en gemensam integrerad lösning.

Bred produktportfölj
I dormakabas produktportfölj finns 
flera olika produkter med samma 
höga kvalité och design vilket ger 
användaren möjlighet att välja rätt 
lösning för respektive utrymme.

Flexibel och anpassad säkerhet
dormakaba levererar LEGIC Cross 
Standard media (CTC) som 
standard för befintliga LEGIC 
prime installationer(elolegic, exos) 
För befintliga system betyder det
oförändrad användning, samtidigt 
som de nya nyckelgreppen är för- 
beredda för eventuell migration 
och uppgradering i framtiden.

Tekniska uppgifter

Tillgängliga RFID standarder
• LEGIC CTC (prime/advant) 

1kB/3kB
• LEGIC advant 4kB
• MIFARE DESFire 4kB
• MIFARE classic 1kB

Typ/ Material / Dimensioner
• Nycklar: Nickel silver
• Användarnycklar: Svart
• Programmingsnycklar:  

Guld och Silver
• Clip: Polykarbonat
• Dimensioner: 25x7x23,6 mm

Nyckelsystem från dormakaba
• star
• 20
• gemini pluS
• quattro pluS
• experT pluS
• penta
• maTrix
• eco
• ace 

Samt tillhörande delsystem

Färgmarkeringar
•  Silver (grå), gul, grön, blå,  

lila, röd

Miljö
• Temperaturområde: 

– 20 °C - + 70 °C
• Kapsling: IP67 

Ej lämplig för långvarig 
nedsänkning i vatten.

OBSERVERA: Innehåller smådelar
som kan orsaka kvävning. Ej lämpligt
för barn under 3 år.

Fler detaljer och beställningsuppgifter 
finns i de aktuella katalogerna eller i  
systembeskrivningarna från dormakaba.

Med förbehåll för tekniska ändringar.
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Observera: Funktionerna kan variera beroende i vilket system produkten används.
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