Yale Doorman – Digital Door Lock
Yale Doorman förenklar administrationen av lägenhetslås på
din fastighet och förenklar livet för din lägenhetsinnehavare.

Låt lägenhetsinnehavaren sköta
sitt eget lås och ägna dig åt
låssystem på gemensamma
utrymmen istället.
Förenkla dina processer kring
besök i lägenheter, överlämning till
nya hyresgäster, extra nycklar med
mera genom att använda elektroniska nycklar i form av nyckeltagar
eller kod.
Slipp kostsamma cylinderbyten,
spärra den borttappade nyckeln och
skapa en ny istället.
Förenkla livet och öka säkerheten
för dina lägenhetsinnehavare.
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Yale Doorman – Digital Door Lock

Användningsområden och fördelar för dig som
fastighetägare och förvaltare av flerbostadshus:

Produktegenskaper:
• Speciellt utvecklad för Skandinaviska väderförhållanden. Tål kyla, värme, snö och regn samt smuts och
sand. IP klassat till IP55. UV skyddad yta som tål sol
och fukt under längre perioder.

• Stor minskning av nyckeladministration eftersom
lägenhetsinnehavaren administrerar sitt eget lås,
till exempel registrerar och tar bort sina elektroniska
nycklar.

• Testat enligt Svenska säkerhetsstandards för
låsenheter.

– Exempelvis. Om lägenhetsinnehavaren vill ha
en extra nyckel köper denne en nyckeltag och
registrerar den på sitt eget lås. Det vill säga ingen
involvering av fastighetsägare eller låssmed utöver
att nyckeltag köps hos låssmeden.

• Brandtestad EI30.
• Passar de allra flesta ytterdörrarna i Skandinavien
utan att man behöver göra ingrepp eller anpassning
av dörren. Klarar dörrtjocklek 40-88 mm. Låset är
symmetriskt och kan monteras på både höger och
vänsterhängda dörrar med slutbleck ASSA 1487.

– Exempelvis. Om man förlorar en nyckeltag kan
den lätt spärras och det görs av lägenhetsinnehavaren själv. En ny nyckeltag registreras också av
lägenhetsinnehavaren. Inget byte av cylinder eller
beställning av låssystem nyckel som på mekaniska lösningar.

• Drivs av 4st AA batterier. Om batterierna tar slut kan
man alltid komma in genom att hålla ett 9V batteri
mot en kontakt på utsidan och sedan låsa upp med
den elektroniska nyckeln.

• Behövs ingen överlämning av fysisk nyckel för
att förvaltare skall kunna komma in i en lägenhet.
Lägenhetsinnehavaren kan lämna en tillfällig kod
istället som gäller i ett dygn och sedan slutar fungera
automatiskt. Om lägenhetsinnehavaren glömmer
att lägga in en tillfällig kod kan också ordinarie kod
lämnas per telefon eftersom lägenhetsinnehavaren
enkelt byter sin kod när denne kommer hem. Denna
möjlighet finns exempelvis inte vid nyckeltuber eller
andra sätt att lämna över en fysisk nyckel.

• Talade instruktioner på svenska, norska, danska
och engelska samt ljusguidning vid installation och
handhavande.
Funktion:
• Nyckeltag baserat på RFID. Kod 6-12 siffror.
Fjärrkontroll via radio.
• Sensorer i låset säkerställer optimal funktion och
information till användaren.

• Vid lägenhetsbyte kan nyckelöverlämning ske utan
att fysiskt lämna över nycklartagar. Koden lämnas
istället och byts enkelt av nya lägenhetsinnehavaren
vid inflyttning. Om nyckeltagar inte lämnas in registrerar nya lägenhetsinnehavaren bara nya nyckeltagar
vid inflyttning.

• Hakregel kopplar samman lås och karm för högsta
styrka.
• Bortasäkringsfunktion som förhindrar att man kan
öppna inifrån.
• Kan öppnas strömlöst från insidan.

• Krävs ingen kabeldragning eller bredband.
• En elektronisk nyckel för både fastighet och lägenhet
via flera olika kombikort.
• Skalbart vid minskning och ökning av bestånd.
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