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Danalock hos El Jon



Effektivisering i den daglige

driften

El Jon i Harstad eier sitt eget bygg med egne
tilsette, og i tillegg flere leietakere. De bruker
Danalock sitt digitale adgangskontrollsystem
for å administrere tilgang til sine lokaler. 

Systemet er mye mer effektivt enn tradisjonelt
nøkkelsystem med systemnøkler. El Jon har
også integrert Danalock låsene i en Z-Wave
smarthus sental fra Fibaro.  

Ved åpning av Danalock lås på kontordørene,
skrur lyset seg automatisk på og ved låsing
skrur de av. Dørene låses også automatisk
om de er åpne etter stengetid.  

Danalock har nå vert i drift i lengre tid og systemet er effektivt, tidsbesparende og
oversiktlig. På bygget er det mange ansatte som kommer og går til ulike tider på døgnet

og tilgangen til bygget er lett å kontrollere med Danalock sitt Webgrensesnitt. En får
trygget lokalitetene samtidig som de tilsette får tilgang på en oversiktlig måte. 

 
 

Danalock bidrar til redusert nøkkelhåndtering og enklere administrasjon. Enkelt å legge til
nye brukere eller tilgangsrettigheter både permanent og midlertidig. Integrasjonen mot

smarthus sentral og låsing etter stengetid gir en kontroll på om dørene er låst. 
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Danalock styring- og nettbaserte

administrasjonssystem

Danalock produktene styres både via Danalock appen, men også via
smarthus systemet. Med Danalock appen styrer du låsene via Bluetooth
forbindelse. Hver individuell lås har også en logg som viser hvem av de

tilsette som har entret døren. Loggen er tilgjengelig i appen for de som har
forhøyet tilgang, samt i administrasjonssystemet.  

Danalock produkter kommer i ulike utgaver med tilleggs protokoller. Avhengig av
hvilken utgave, så kan de integreres mot forskjellige smarthus sentraler. Deretter kan
man knytte logikk til låsene. Om det ønskes kan man da for eksempel velge å skru av

lyset, senke temperaturen og justere ventilasjonen når du låser døren din. 



«Vi har en helt nøkkelfri hverdag på vårt bygg der kontorer til leietakere og
fellesdører blir styrt via web administrasjon. Leietakere styrer sine egne dører via
egen web administrasjon mot brukere som skal ha dette. Vi bruker Danalock v3
på alle dører og UV2/3 på hoveddører til bygget. Vi skal også ha styring og
kamera på garasjeporter som er i bygget vårt med kamera slik at leietakere i
butikken kan åpne porten via smarthus og se status via kamera integrert i appen.
Det blir også varslet når det er lite batteri på enheter, via smarthus systemet.
Utelys blir også styrt via astrour funksjonen på smarthus kontrolleren.» 

- Trygve Ryslett, El Jon AS

Ballet  is  the  type  of  performance  dance  that  originated  in  the  Italian  Renaissance  courts  of  the  15th  century  and  later  developed  into  a  concert  dance  form  in  France  and  Russia .  Becoming  a  ballet  dancer  requires  years  of  training .  Ballet  has  been  taught  in  various  schools  aro
the  world ,  which  have  historically  incorporated  their  own  cultures  to  evolve  the  art .

INTIN AS 

              - ENKLERE OG TRYGGERE 

HAFSTADVEGEN 27 

+47 96 50 46 00 | POST@INTIN.NO 

INTIN.NO
@INTIN.NO

Ballet  is  the  type  of  performance  dance  that  originated  in  the  Italian  Renaissance  courts  of  the  15th  century  and  later  developed  into  a  concert  dance  form  in  France  and  Russia .  Becoming  a  ballet  dancer  requires  years  of  training .  Ballet  has  been  taught  in  various  schools  aro
the  world ,  which  have  historically  incorporated  their  own  cultures  to  evolve  the  art .

INTIN AS 

              - ENKLERE OG TRYGGERE 

HAFSTADVEGEN 27 

+47 96 50 46 00 | POST@INTIN.NO 

INTIN.NO
@INTIN.NO

www.intin.no

El Jon AS


