Intelligent lösning
för små och
medelstora företag!

Logiskt

Låssystem utan nycklar är
framtiden – och ett smart beslut
både för säkerhet, ekonomi och
handhavande
För bilar är det sedan länge standard att öppna och låsa med
elektroniska nycklar. Med MobileKey från SimonsVoss kan du nu
göra på samma sätt med vanliga dörrar.
Denna innovativa tekniska lösningen har utvecklats speciellt för
små och medelstora företag. I Mobilekey systemet ersätts de
traditionella mekaniska cylindrarna med SimonsVoss MobileKey
digitala cylindrar som du enkelt kan installera själv – utan
att behöva borra eller dra några kablar, och dina mekaniska
nycklar ersätts av en transponder, pinkodknappsats eller din
mobiltelefon,dator eller surfplatta.
Systemet konfigueras och styrs via vår kostnadsfria Webapp
och du kan dela ut digitala tidsbegränsade nycklar via appen
Key4friends.
En smidig och smart helhetslösning för upp till 20 dörrar och
100 användare – MobileKey kombinerar låg inköpskostnad utan
månadsavgifter, med enkelt handhavande och genomtänkta
funktioner.
MobileKey är den senaste revolutionerande produkten från
SimonsVoss, marknadens ledande tillverkare av elektroniska låsoch passersystem.

Digitala transpondrar och dörrcylindrar istället för mekaniska
nycklar och lås. Framtidens låssystem på din dörr.

3

Vi satsar på framtiden

Kraftfullt men enkelt att
installera och sköta

Aldrig mer problem med
borttappade nycklar

Manfred K.,
Arkitekt och inredare

Doris M.,
butiksägare

MobileKey är lätt att installera, även I efterhand,
och erbjuder tidlös, snygg design. Systemet är
enkelt att driftsätta och med den kostnadsfria
webbappen är det väldigt lätt att styra alla
funktioner.

Det digitala låssystemet erbjuder hög
flexibilitet och säkerhet. Om jag tappar bort min
transponder kan jag enkelt spärra den med min
smarttelefon och programmera en ny.

Komplett
kontroll!

Mina barn
älskar det!

Mathias K.,
advokat

Barbara Y.,
Hemmafru och mamma

Jag vill kunna veta vem som har uppehållit sig
i vilka lokaler och hur länge. Med MobileKey
loggas varje enskild låsning och med vår
Door Monitoring cylinder kan jag till och med
kontrollera låsstatusen för varje enskild dörr i
realtid.

Stora nyckelknippor är ett minne blott. En och
samma transponder för alla dörrar – det är
lösningen! Jag kan styra hela systemet från
min mobiltelefon – bekvämare blir det inte.
Dessutom är det riktigt snyggt.

Enkelt

Med MobileKey® krävs bara ett par
musklick för perfekt passerkontroll
Använd din internetuppkopplade dator, surfplatta eller
smarttelefon för att skapa personliga låsscheman. Vem ska ha
tillträde till vilka rum, när och hur länge? Med vår webbapp kan
du fastställa detta med några få musklick. Därefter överförs
uppgifterna till låsen via vår programmeringssticka – eller i vår
Online version via er SmartBridge i realtid.
Problem med borttappade nycklar hör till det förflutna. Om du
tappar en transponder kan du spärra den på några sekunder. Att
konfigurera en ny tar bara någon minut.
Och om dina vänner eller en hantverkare står utanför dörren och
du inte är hemma så kan du med Onlineversionen av MobileKey
fjärröppna dörren!

MobileKey är enkel att konfigurera och använda med den
kostnadsfria webbappen – enkelt, flexibelt och säkert.
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Webbaserat låssystem för upp till
20 dörrar och 100 användare
01. Webbapp
MobileKey installeras och hanteras via en webbapp. Appen kan
användas på alla enheter med internetuppkoppling, som datorer,
surfplattor eller Mobiltelefoner. Med några få klick kan du fastställa vilka
personer som har vilka behörigheter. Det går lekande lätt och ändringar
kan genomföras när som helst.
02. SimonsVoss-server
Uppgifterna från appen överförs till SimonsVoss-servern där de sparas
i form av ett låsschema och skickas tillbaka till appen. Automatiskt –
utan att du behöver göra något.
03. Grundversion
Med hjälp av programmeringsenheten överför du uppgifterna till din
transponder och låskomponenterna. Ditt system är nu driftklart.
04. Tillval: Utökning online
I onlineversionen är dina nätverksuppkopplade låskomponenter direkt
anslutna till servern via SmartBridge. Därmed kan systeminställningar
och ändringar i behörighet utföras i realtid. Full kontroll – överallt och
alltid.
05. Fjärrnyckel som ID-medium
Lås upp utan mekanisk nyckel – med transponder, pinkodsknappsats,
dator, surfplatta eller mobiltelefon. Så enkelt är det idag att byta till
digitala lås.
06. Låskomponenter
En trådlös nyckel skickar de lagrade, individuella behörigheterna med
en knapptryckning till den digitala cylindern eller till ett motsvarande
utrustat relä. Om behörigheten är giltig öppnas dörren eller porten.
Säkerhet har högsta prioritet
Dina uppgifter ligger i en Säker SimonsVoss-server i München i Tyskland.
Du behöver inte tänka på datasäkerhet eller datahantering, eftersom vi
sköter allt detta åt dig – på högsta nivå!
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Design

Vi tycker att saker som man
omger sig med varje dag ska
vara så vackra som möjligt
Vårt motto: innovativ teknik i perfekt design. De synliga
komponenterna I MobileKey smälter med sin klassiska och
eleganta utformning harmoniskt in i både moderna och klassiska
miljöer och har vunnit ett flertal priser för sin design.

Den eleganta designen hos MobileKey betonar den tidlösa och
vackra sidan av teknisk utveckling.
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Intelligent

Med genomtänkta och
smarta funktioner omdefinierar
MobileKey® begreppet ”låsning”
I digitala låssystem används modern elektronik i stället för
traditionella mekaniska lösningar. Våra nyskapande digitala
cylindrar erbjuder avgörande fördelar för säkerheten i varje dörr.
Inga kablar
Våra digitala cylindrar monteras med några få handgrepp i
existerande – eller nya lås kabeldragning eller borrning och utan
behov av några specialverktyg. De smarta digitala cylindrarna drivs
av egna interna batteripack och är nästan underhållsfria på grund
av den ytterst låga energiförbrukningen.
Tidscheman och loggning
Tidsscheman erbjuder dig möjlighet att fastställa vem som ska ha
tillträde till vilka lokaler och under vilka tider. I loggen ser du vem
som har varit i vilka utrymmen och när det skedde.
DoorMonitoring – världens minsta dörrövervakning
Inbyggda sensorer i cylindern övervakar dörrens status och
registrerar alla statusändringar. Öppen, stängd, låsregeln inne eller
ute, låst en eller två gånger, öppen för länge – det är information
som rapporteras i realtid (i online system).

Ett beslut om digital nyckelteknik innebär väsentligt förenklat
handhavande, ökad flexibiltet och säkerhet.
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L Å SKO MP O NENTER
Alla MobileKey-cylindrar och SmartReläer är utrustade med en mängd smarta funktioner.
Till dessa hör passerkontroll med loggning av upp till 500 tillträden och individuella
tidsscheman. Du bestämmer vem som har tillträde till vilka dörrar och när.

Skandinavisk Oval-profilcylinder MobileKey®
Låscylindern för installation på dörrar med Skandinavisk oval-profil – ditt digitala lås.
Snabb, kabellös installation utan borrning i snygg design.
Tekniska specifikationer
:: Diameter: 30 mm
:: Grundläggande installationslängd:
i version för utsidan: 41,3 mm, i version för insidan: 30 mm
:: Total längd: max 86,3 mm; speciallängden på begäran
:: Skyddsklass: innerknopp: IP54, väderskyddad version på cylindern för utsidan: IP66
:: Batterityp: 2x litium, CR2450, 3 V
:: Batteriets livslängd: upp till 300 000 aktiveringar eller upp till tio års standby
:: Temperaturområde: Drift: –25 °C till +65 °C, förvaring: –35 °C till +50 °C
:: 500 tillträden kan loggas
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L Å SKO MP O NENTER

Digitalt SmartRelä MobileKey®: specialisten för garage- och rullportar
Typiska användningsområden för våra elektroniska nyckelbrytare är lås utan cylindrar, till
exempel dörröppnare, motorlås, garagedörrsautomatiker och andra elektriska anläggningar
och system. Det finns två varianter: standardvarianten för utanpåliggande montering i vitt
ytterhölje och versionen för infälld montering i kontaktdosor.

15

TRÅDLÖS NYCKEL
Digitala trådlösa nycklar ersätter de mekaniska nycklarna helt:
De batteridrivna transpondrarna och pinkodsknappsatserna auktoriserar behöriga användare
enligt individuellt fastställda regler.

Transponder MobileKey®
Med en transponder tar du den nyckellösa teknikens framtid i egna händer: Öppna dina dörrar
trådlöst – med ett enda knapptryck. Med endast ett batteri kan du låsa eller låsa upp dörrar
upp till 400 000 gånger.
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TRÅDLÖS NYCKEL

Pinkodsknappsats MobileKey®
Den extremt platta och eleganta pinkodsknappsatsen installeras utan kablar inom- eller
utomhus. Vid behov kan den till och med installeras på glas. Med knappsatsen öppnar du dina
dörrar genom att mata in en 4- till 8-siffrig kod, som du kan välja fritt och ändra när som helst
IP66 klassad för utomhusmontering.
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HANTERING OCH PROGRAMMERING
När vi utvecklade vår webbaserade app för hantering och programmering av MobileKey
systemet så stod säkerhet och enkelt handhavande i främsta rummet.

Webbapp MobileKey®
Intuitiv webbapp för alla internetuppkopplade enheter som PC, Mac, surfplattor och
mobiletelefoner. Fler fördelar för användaren: inga tidskrävande backuper och alltid senaste
uppdateringarna. Med webbappen skapas låsscheman och tillträdesbehörigheter och
lagras på en SimonsVoss-server. Låsschemat kan visas och bearbetas med alla vanliga
standardwebbläsare oberoende av plattform. Webbtjänsten genererar automatiskt
låsschemats uppgifter för det individuella MobileKey-systemet och tillhandahåller data
för programmering via USB-programmeringsenheten eller i realtid i ett onlinesystem via vår
SmartBridge.
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HANTERING OCH PROGRAMMERING

SmartBridge MobileKey®
Som en utökning kan systemet göras till ett Onlinesystem som ansluter ditt låssystem
direkt till vår säkra molnserver via en SmartBridge. Med SmartBridge hämtas
programmeringsuppgifter och låsen programmeras automatiskt. Därmed krävs ingen
programmering med USB-programmeringsenheten. Ett MobileKey onlinesystem möjliggör
dessutom en mängd andra funktioner, till exempel fjärröppning eller information om
dörröppningar i realtid.
USB-programmeringsminne MobileKey®
Med den kompakta USB-programmeringsenheten överför du automatiskt alla uppgifter till
låskomponenterna i ditt MobileKey-system.
För programmering av komponenterna krävs en dator med Windows (PC, notebook, netbook eller surfplatta) med
USB-anslutning. Fler versioner av programmeringsappen håller på att tas fram.
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Imponerande

Avancerad teknik har flera sidor.
MobileKey® imponerar
ur alla synvinklar
MobileKey systemet erbjuder enkel installation, intuitivt
handhavande, hög säkerhet och extremt bra drifttider i
kombination med smarta funktioner och hög kvalitet.
Och detta utan några ånadsavgifter!
MobileKey är kvalitet ”made in Germany” från den
marknadsledande tillverkaren av digitala lås- och
passerkontrollssystem. Enkelt, framtidssäkert och
kostnadseffektivt.

MobileKey® är enkel att använda och erbjuder unika funktioner.
Framtidens låssystem idag!
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Många fördelar utgör
de bästa argumenten!

Ultramoderna trådlösa nycklar.
Konventionella nycklar har ingen plats
i MobileKey-systemet. Öppna alla dina
dörrar med en enda transponder, en
pinkodsknappsats eller din dator, surfplatta
eller mobiltelefon.

Låsa och mer därtill.
Tidsscheman erbjuder dig möjlighet att
fastställa vem som ska ha tillträde till vilka
lokaler och under vilka tider. Du kan kontrollera
tillträdesbehörigheterna på din dator.

Aldrig mer problem med borttappade nycklar.
Om du har tappat bort din transponder kan du
helt enkelt spärra den och programmera en
ny. Det är inte nödvändigt att byta nycklar eller
cylindrar längre!

Enkel montering, enkel anpassning.
Den mekaniska cylindern byts helt enkelt ut
mot en digital variant, i samma låskista och
med samma infästning. Installationen tar bara
några minuter. Utan kablar, utan borrning,
utan smuts!
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Kvalitet ”Made in Germany”.
Mer än 12 000 installerade system med över 1 miljon låscylindrar världen över gör SimonsVoss till
världens ledande tillverkare av digitala låssystem.

Intuitiv webbapp och programmering.
Användaren kan lära sig med webbappen på
några minuter och konfigurera allt själv.

Enastående ekonomiskt.
MobileKey är en kostnadseffektiv lösning med
låga inköpskostnader, inga månadsavgifter och
lite underhåll. Den lämpar sig därför utmärkt
för system med upp till 100 användare.

Fullständig flexibilitet genom webbaserad
hantering.
Du kan hantera MobileKey, skapa eller
spärra användare, ändra behörigheter eller
kontrollera dörrstatusar med vilken enhet med
internetuppkoppling som helst, var som helst
i världen.

Omfattande service.
Din återförsäljare hjälper dig gärna med
installation, konfigurering och hantering av ditt
låssystem – inklusive programmering.
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NORDEN
SimonsVoss Technologies AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm
Sverige
Tel. +46 850 25 66 63
Fax +46 850 25 65 00
nordic@simons-voss.com

© Copyright 2017, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring, Tyskland.
Med ensamrätt. Texter, bilder och grafik är upphovsrättsskyddade.
Innehållet i denna broschyr får inte kopieras, spridas eller ändras.
Bindande tekniska specifikationer hittar du i vår systemhandbok.
Reservation för tekniska ändringar.
SimonsVoss och MobileKey är registrerade varumärken som tillhör SimonsVoss Technologies GmbH.

Elektroniskt och intelligent helt enkelt: Lär känna MobileKey.
Nu! Gå till www.my-mobilekey.com eller kontakta din återförsäljare!

Om Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) är globalt verksam pionjär på området för säkerhet med ledande
varumärken som CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® och Von Duprin®. Allegion
specialiserar sig på säkerhet för dörrar och ingångsområden och erbjuder flexibla lösningar för
privathushåll, företag, skolor och andra inrättningar. Allegion har en omsättning på 2 miljarder
US-dollar och marknadsför sina produkter i omkring 130 länder.
Mer information finns på www.allegion.com.
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