
 NYHET:
 Smart Key trådlös dörrlås
Öppnar och låser enkelt och bekvämt din entrédörr



Smart Key trådlös dörrlås
Tillval för entrédörr, innerdörr och sidodörr

Lås upp din dörr enkelt med ett tryck  
på din handsändare, invändig tryckknapp, 
BiSecur app i din smartphone* eller direkt  
via knappen på din SmartKey. Du behöver inte 
längre sätta ifrån dig kassarna för att öppna 
dörren när du varit och handlat. Att låsa upp 
dörren redan innan du kommer fram,  
gör det mycket enklare att komma in i huset 
eller lägenheten om du har en rullator /  
rullstol eller barnvagn. Du låser dörren  
med en knapptryckning, alternativt kan dörren 
låsas automatiskt enligt en i förväg inställd  
tid. Dörren är låst med hög säkerhet och ditt 
hem skyddat mot inbrott.

Enkel användning

• Låser och låser upp dörrlåset
• Öppnar dörren (Låskolven dras in under  

en programmerad tid och dörren är lätt  
att skjuta upp) 

• Fungerar med handsändare, invändig 
tryckknapp eller BiSecur app 

• Automatisk och bekväm låsning efter 30,  
60 eller 120 sek kan väljas alternativt med  
en fördröjning efter knapptryckningen 

• Det finns alltid möjlighet till manuell öppning 
eller stängning vid ett nödläge** (på utsidan 
med den vanliga nyckeln och på insidan  
med det manuella vredet)

Säkrare kontroll

• Akustisk / optisk återkoppling till drivenheten, 
när dörrlåset låses / låses upp eller öppnas

• Avläsning om dörren är låst eller olåst  
med hjälp av fjärrkontroll HS 5 BS eller 
invändig tryckknapp FIT 5 som tillval. Denna 
bekvämlighet gör att du inte behöver gå upp 
och kontrollera att dörren verkligen är låst 

• BiSecur fjärrsystem med extremt säker 
krypteringsteknik

• Viloläge med deaktiverad fjärrstyrning

Perfekt för komplettering

• Flexibelt montage genom att låset kan klämmas, 
limmas eller skruvas fast på dörrens insida

• Inga skador på dörren eller karmen  
(perfekt för hyreslägenheten)

• Lätt att placera på den införda nyckeln***
• Trådlös installation tack vare batteridrift 

(drifttid ca 1 år*** vid 8 cykler per dag)
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Dörrlåset finns i vitt eller silverfärg,  
inkl. handsändare HSE 4 SK BS. 
Handsändaren har knappar med text.

* BiSecur gateway som tillval krävs
** Cylinder med nöd- och riskfunktion krävs
*** På insidan krävs ett cylinderöverhäng  

på 7 – 12 mm, nyckelhuvudet måste kortas 
av till en längd på 4 – 7 mm

**** Beroende på hur lätthanterlig dörren  
resp. låset är samt typ av batteri!

Dörrlåset är upplåstDörrlåset är låst


