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MARKNADENS MEST FUNKTIONSRIKA  
ELEKTRONISKA SMARTLÅS 

SMART LÅS MED MÅNGA FUNKTIONER OCH AVANCERAD APP

Efter stängning frånkopplas handtaget på utsidan av dörren och kan  
därmed inte längre manövrera låset, dvs det går inte längre att öppna  
låset från utsidan utan att låsa upp på nytt (automatisk låsning). Denna 
funktion kan stängas av, till exempel för bostäder eller kontor dagtid  
när folk är på plats. Handtaget på insidan av dörren är alltid påkopplat,  
dvs låset kan alltid öppnas från insidan. 

• Fingeravtryck med FPC för högsta säkerhet
• RFID-kort och kod
• Bluetooth via APP (Låset är direktkopplat via Bluetooth och är inte  

kopplat till själva nätverket, det är därför inte sårbart för nätverksattacker)
• Mekanisk nyckel (nödöppning)
• På distans via WiFi med tillvalet Gateway (Gateway är ett tillval och är 

bryggan som sammankopplar låset med ditt nätverk. Det möjliggör att 
kalibrera låsets klocka, avläsa historik av koder, kort, fingeravtryck mm.  
från distans)

• Nödöppning med hjälp av USB-port, om batterierna skulle ta slut
• Stöd för Apple Watch, Amazon Alexa och Google Assistant
• Automatisk regling av hakkolven när dörren stängs
• Övervakning av låset kan göras genom appen 

(till exempel tillträdeskontroll, tidsstyrning och övervakning)  

SLIMMAD MODERN DESIGN

• Endast 38 mm brett
• Vändbart handtag höger/vänster
• Passar på i stort sett alla dörrar
• Många fler möjligheter än någon annan leverantör av s.k. smarta lås 
• Handtag centrerat på plattan för bättre estetik

TEKNISK SPECIFIKATION

• Material: 3 mm Rostfritt stål SUS304 
• Temperaturområde: -30° - +70°
• IP klassning: IP 66
• Luftfuktighet: 20% - 90%
• Storlek (L x B x H) i mm: 280 x 38 x 28
• Vikt: 3 kg
• Batteri
• Strömstyrka: 6 V (4 x AAA-batterier, long life).
• Varning för låg batterinivå (< 4,5 V)
• Statisk strömförbrukning ca 30uA
• Nödöppning från utsidan möjlig med extern  

stömkälla genom mini-USB anslutning.  

• Alarm ljuder efter 5 felaktiga öppningsförsök med kod.
• Korttyp: RFID Mifare 13,56 MHz.
• Datakapacitet: Fingerprints: 200 st, kort: 200 st, kod: 150 st
• Fingeravtryckssensor
• Typ av sensor: FPC Fingerprint sensor.
• Fingeravtryck felaktig avvisning: <0,01%.
• Fingeravtryck felaktig acceptans: <0,00003%
• Tillval: Gateway (Wifi styrning).
• Kompatibelt med: Amazon Alexa och Google Assistant.
• Appar: Android, Apple och Apple Watch.
• Färg: Svart eller silver  

Modernt och robust smartlås i slimmad design med sex olika öppningsalternativ 
(fingeravtryck, kod, RFID, Bluetooth, mobilapp samt mekanisk nyckel)


