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dormakaba dKey er den smarte 
hybridlåsen som kombinerer 
sikkerheten i en mekanisk lås med 
komfort og funksjoner som digital 
teknologi muliggjør.

Tekniske spesifikasjoner
Utfresning i dør
SS 81 73 75 : 2018
(Skandinavisk fordypningsstandard)
Kommunikasjonsgrensesnitt
Bluetooth Low Energy (BLE)
Strømforsyning
1 x AA 3,6 V batteri

Enkel og brukervennlig
hybridlås
Med dormakaba dKey er alt enkelt. 
Installere låskassen, laste ned appen 
og aktivere låsen. Nå kan du bruke 
låsen din enten digitalt via smart-
telefon og/eller tradisjonelt med en 
nøkkel. Du velger det som passer deg 
best. Dette er det vi kaller hybridlås.
 Låskassen følger den skandinaviske 
fordypningsstandarden slik at det 
skal ikke være nødvendig å gjøre 
ytterligere arbeider med døren.

Angi låsfunksjoner i appen
Inne i låskassen er det en batteri-
drevet digital lås som kommuniserer 
via Bluetooth (BLE) med en smart- 
telefon. Du kan angi flere funksjoner i 
appen, inkludert:

–  Automatisk opplåsing når du  
kommer hjem.

–  Automatisk låsing.

–  Opprett, del og administrer   
 digitale nøkler.

Fleksibel i bruk
Med dormakaba dKey kan låsing og 
opplåsing gjøres helt mekanisk eller 
helt digitalt. Den digitale nøkkelen 
kan aktiveres og låsen låses opp for 
deg når du nærmer deg døren etter å 
ha vært omtrent 200 meter fra låsen. 
Du kan også bruke smarttelefonen 
din som en kode/nøkkelbrikke og 
holde den opp mot låsen.  
 Etter at du har passert ut og døren 
er lukket, kan døren låses auto matisk 
etter deg (smekklås).
 Låsing med hakereile, såkalt sikker-
hetslåsing, kan utføres med nøkkel 
fra innsiden og utsiden eller med 
knappvrider på innsiden. 
 Du kan også utføre sikkerhetslåsing 
fra innsiden eller utsiden ved ganske 
enkelt å løfte håndtaket.  

Du kan enkelt laste ned dKey Admin App og 
dKey-nøkkel App fra Google Play eller App Store.


