
dormakaba dKey
Tekniken och 
tillbehören som ger 
valfrihet och nya 
möjligheter



Till det yttre ser dormakaba dKey ut som ett 
traditionellt mekaniskt lås, men på insidan döljer 
sig digital teknik som ger användaren många 
möjligheter och stor valfrihet. Använd mobilen 
och de smarta tillbehören för att säkert styra 
låset, både på nära håll och på distans. Låt 
behoven styra val av tillbehör.  

Säkerheten är nyckeln 
Certifierat enligt:
• SSF 3522:2 klass 3 (inbrotts- 

skyddande låsenhet)
• SSF 3523 klass S3 (digital 

låsenhet)
• EN 14846 (elektromekaniskt 

manövrerade lås)

dormakaba dKey
Utökad funktionalitet med 
smarta tillbehör

dKey Smart Hem-knapp
• Låsa upp inifrån
• Aktivera speciallägen

dKey Knappsats
• Låsa upp med kod
• Ringklocka

dKey Nätverksenhet
• Låsa/låsa upp på distans
• Styra tillbehör på distans
• Möjlighet att teckna 

abonnemang för utökad  
funktionalitet

dKey
admin

dKey

Mobilappar
• Administrera
• Låsa/låsa upp



dKey Knappsats
dormakaba dKey Knappsats är ett externt 
kodlås som kommuni cerar via Bluetooth Low 
Energy (BLE). All administration av dKey 
Knappsats görs i dKey Admin-appen.

• Batteridriven (2 st AA 1,5 V)
• Fri placering inom 0-5 meter från låset
• För utomhusbruk, klassat enligt IP44
• Installeras dKey knappsats uppnås SSF 

3523, klass S3 om dubbla runda säkerhets-
cylindrar är monterade

• Mått (H/B/D): 102,4/62,4/22 mm

dKey mobilappar
dormakaba dKey kan öppnas antingen med 
fysiska nycklar eller digitala nycklar som du 
enkelt administrerar i appen dKey Admin i din 
mobiltelefon. Med dKey Admin-appen kan du 
dela ut och hantera nycklar – också när du 
behöver ge någon tillfälligt tillträde till ditt 
hem. Admin-appen och nyckelappen för dKey 
laddar du enkelt ner från Google Play eller 
App Store.

Administrationsappen dKey Admin och nyckel- 
appen dKey laddar du enkelt ner från Google 
Play eller Apple App Store.

En stilren, trådlös och IP-klassad 
knappsats för användning med 
PIN-koder – monteras utomhus.

En liten och diskret digital 
öppna-knapp – monteras på 
vägg inomhus. 

En diskret nätverksenhet för 
utökad funktionalitet – ansluts 
till ditt lokala WiFi-nätverk.

dKey Smart Hem-knapp
dormakaba dKey Smart Hem -knapp är en 
extern, digital öppna-knapp som kommuni-
cerar via Bluetooth Low Energy (BLE). 
Adminis tration av Smart Hem- knapp sker i 
dKey Admin-ap pen.

•  Via knapptryck kan låset öppnas (SSF 3523, 
klass S2)

• Fri placering inom 0-5 meter från låset
•  Via knapptryck kan öppna-knappen avakti-

veras (bortaläge) (SSF 3523, klass S3)
•  Om dKey Knappsats är installerad kan man 

via knapptryck avaktivera denna (nattläge)
•  För högsta säkerhet kan man aktivera 

kombinerat borta- och nattläge via Smart 
Hem-knapp (SSF 3523, klass S3)

•  Batteridriven (CR2032 3 V)
• Mått (H/B/D): 51/41/13 mm

dKey Nätverksenhet
dKey Nätverksenhet kopplas trådlöst upp mot 
Internet via lokalt WiFi och kommunicerar 
med låset via Bluetooth Low Energy (BLE). 
Nätverksenheten ger möjlighet att se status 
och styra dormakaba dKey på distans, låsa/
låsa upp samt hantera nycklar och koder.
Nätverksenheten ger även möjlighet att styra 
övriga dKey-tillbehör och dess funktioner.

•  USB-kabel för strömförsörjning medföljer
• Fri placering inom 0-5 meter från låset
•  Strömadapter medföljer inte
• Mått (H/B/D): 80/68/14 mm



Funktioner i dKey Nätverksenhet Utan  Med
 abonnemang abonnemang

Låsa på distans X X
Låsa upp på distans X X

Anslut 1 st dKey till nätverksenhet X X
Anslut upp till 3 st dKey till nätverksenhet – X

Ringklocka X X
Se dKey låsstatus X X
Se status för automatisk låsning X X
Ställ in dKey funktioner – X

Se batteristatus – X
Nätverksenhetsinställningar – X

Aktivitetsloggar – X
Styra borta- och nattläge – X
Administrera digitala nycklar – X

1 st användarkonto per nätverksenhet X X
Upp till 3 st användarkonton på nätverksenhet – X

www.dormakaba.com

dormakaba Sverige AB
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Styr ditt lås på distans med dormakaba dKey Nätverksenhet
För utökad funktionalitet finns möjlighet att mot en månadskostnad 
teckna ett dKey-abonnemang via dormakaba dKey Admin-appen.
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