
Danalock låsesystem

Komplett adgangsstyring for næring og helse



HVORFOR DANALOCK?

Brukes det unødig tid på administrasjon av nøkkelsystem? 

Ser du fordelen med umiddelbar utsending av nøkler og skreddersydd tilgang? 

Med låser som integreres mot fremtidens smarthusløsninger og et åpent API som 
gir mulighet for sammenkobling mot bookingsider, journalsystem og mye mer 

Danalock nøkkelfritt låssystem 
gjør det mye enklere å 
administrere hvem som skal ha 
tilgang. I tillegg til å ha fordelene 
til et administrert nøkkelsystem er 
Danalock ledende på integrasjon 

Trenger du tilbehør som 
kodepanel, RFID og NFC leser, 
nettverksbro, kontroller for alt av 
12/24V låsemekanismer (herunder 
også garasjeport) så får du det 
også. Alt kontrollert fra samme 
webgrensesnitt og samme app 
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DANALOCK V3

Enkel montering Smarthus integrasjon

Med Danalock V3 får du adgang til boligen med din mobil. Du kan dele ut permanent eller 
midlertidig tilgang til andre via epost eller SMS. Du kan få melding når andre låser opp/igjen 

og sjekke historikk i loggen 

Velger du en lås som kan kobles mot smarthus 
vil du kunne la låsen styre hendelser i 
smarthuset, men også la smarthuset 
kontrollere låsen.  Da kan du automatisere 
låsing og varsling og samtidig kombinere det 
med lys og varmestyring om du ønsker det 

Danalock V3 er rask og enkel å montere. Den 
vil enkelt kunne monteres i de fleste låser både 
i eksiterende bygg og i nybygg. Du beholder 
låskasse og utvendig sylinder. Det du trenger å 
bytte er låsvrider(sylinder) på innsiden av døren 
som da blir erstattet av Danalock 
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BRIDGE

Har du Danapad sin lås i blåtann utgave kan du også få denne tilgjengelig for kontroll via 
Internett. Bridge setter du i en ledig stikkontakt i nærheten av låsen og kobler den enkelt til ditt 

WiFi nett med Danalock appen 

Har du flere Danalock låser kan 
disse også tilkobles så lenge de 
er innenfor blåtann rekkevidde 

Med Bridge vil du kunne se status når du 
vil. Du kan selvsagt også kontrollere låsen 
fra hvor som helst når som helst 

Bridge gir deg også oversikt over 
låsen sin status i sanntid. Dermed 
vet du alltid om døren er låst
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DANAPAD

PIN koder og sikkerhet

PIN koder kan settes opp for midlertidig 
tilgang, men også med tilgang etter en 
fast rutine for tilbakevendende brukere. 
Angir du feil kode 3 ganger vil Danapad 
bli blokkert i 2 minutter 

For utendørs bruk

Danapad er laget for montering 
utendørs og er produsert vær og 
vanntett. Danapad har også et 
opplyst display slik at du kan se 
tastene selv når det er mørkt 

Med Danapad kan du gi tilgang også med PIN kode. Danapad kan ha inntil 20 ulike koder på 
4-10 siffer. Kodene kan enkelt endres via Danalock sin app på telefonen eller via ditt smarthus 

system dersom du har smarthus integrert lås 
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DANALOCK UV3

UV3 lar deg kontrollere alle elektriske låser på 12- eller 24-Volt. Det kan være elektriske 
sluttstykker i fellesinnganger, garasjeporter eller andre steder der elektriske låser, motorer 

eller elektriske sluttstykker er brukt 

UV3 er kontrollert fra samme system og samme 
app som låsen Danalock V3 og du henter ut 
logger og kontrollerer tilganger på samme måte  

Du kan også tildele midlertidig eller 
permanent tilgang og få varsel ved bruk 

Med Auto-unlock funksjon kan du 
tilsvarende som på låsen åpne når 
UV3 kjenner at du er i nærheten 
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DANAANYWHERE

Trenger du integrasjon mot bookingsystem, pasientjournal-system eller din egen applikasjon 
så kommer Danalock med et åpent programgrensesnitt(API) og et SDK(Software 

Development Kit) som lar deg gjøre det 

Fordeling av virtuelle nøkler vil da for 
eksempel kunne basere seg på kunders 
booking eller på tilsatte sine roder for 
hjemmesykepleie 

Logg over hvem og når lås er brukt kan også 
integreres om en ønsker det. Tilgang til 
denne type data vil måtte tilpasses GDPR og 
personvernregler 
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FORHANDLER:
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