
Danalock systemet til mesterbakeren har vert i bruk siden starten av 2018 og regionsjef i
Bergen, Håvar Lundekvam er godt fornøyd, «Alle våre kontor er utstyrt med Danalock låsar, og
vi er godt fornøgde med låsesystemet. Ingen systemnøklar å halde kontroll på, og alle
endringer i tilgangar tar vi via PC». Bedriften kan dele tilgang til kontorene deres elektronisk,
noe som gjør det enkelt å administrere de ansattes tilgang i bygget. Mesterbakeren valgte Z-
Wave varianten av låsen, og har integrert denne i et smarthus system. Dette betyr at de har
muligheter for å fjernåpne låsene, men har også mulighet for smart logikk. Mesterbakeren
bruker dette for automatisk opplåsing av dørene ved åpningstid, og låsing ved stengetid. 

Mesterbakeren AS i Bergen er på hele 5.000m2 og nytter Danalock sitt digitale 
adgangskontrollsystem for å administrere hele bedriften. Systemet er mer effektivt enn 
tradisjonelt nøkkelsystem med systemnøkler, tidsbesparende og mer oversiktlig. 

MESTERBAKEREN I BERGEN FORNØYD 
MED NYTT LÅSESYSTEM



Danalock styring- og nettbaserte administreringsystem

Danalock produktene styres via Danalock appen. 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, 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 
når du låser døren din.

"Alle våre kontor er utstyrt med Danalock låsar, og vi er godt fornøgde 
med låsesystemet. Ingen systemnøklar å halde kontroll på, og alle 
endringar i tilgangar tar vi via PC. Det er fint å komme på kontoret, og 
døra låser seg opp rett før du kjem. Låsesystemet kan vi anbefale på 
det sterkaste.» 

-Håvar Lundekvam, Mesterbakeren AS

Danalock i bedrift

Sikker fjernåpning av brukers dør for nødtjenester som 
brann, ambulanse og politi 
Fjerntilgang via nettet ved bruk av Bridge eller smarthus 
integrert lås. 
App for Android, Windows og iOS 
Webgrensesnitt for administrasjon av brukere
Åpent API
Dører i skallsikring i kontorlokaler og lager med elektrisk 
sluttstykke kan integreres i samme system og eksisterende 
FG grad kan opprettholdes.
Bedriften kan gi elektronisk tilgang til dør eller dører, og 
tilgang med utløpsdato.
Kan integreres mot smarthus system for ytterligere smarte 
og trygge løsninger siden lås er basert på åpne standarder.

Mesterbakeren AS


