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Dörrpaket Dominator

Med ett komplett dörrpaket styr ni tillträden till lokaler och bodar för att säkerställa att 
endast behöriga personer får möjlighet att komma in. Tillträden kan styras för såväl 
personer som datumintervaller.

Dörrpaket Dominator

Gör elektrisk utrustning ID06-styrd på ett enkelt 
sätt. ID06 Dörrpaket Dominator används för att 
styra t.ex elektromagnetiskt trycke eller elslutbleck. 

Vanliga användningsområden är

 - På dörrarna till kontor, matsal, omklädnings- 
  rum på byggplatsen. Bodarna kan alltid hållas  
  låsta samtidigt som godkänd personal alltid  
  har tillträde med sina ID06-kort.

Komplett paket med läsare, tryckknapp, styrbox, 
kablar och strömförsörjning. Går att styra med 
ID06-kort, mobilapp eller via kundportalen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Styrbox
Bredd 
250 mm

Höjd 
174 mm

Djup 
70 mm

Vikt 
891 gr

Strömförsörjning 
24V DC via 230V nätadapter.

Art. nr 60212

Kortläsare
Bredd 
52 mm

Höjd 
65 mm

Djup 
24 mm

Vikt 
47 gr

Tryckknapp
Bredd 
71 mm

Höjd 
84 mm

Djup 
30 mm

Vikt 
63 gr

Dörrpaketet kan kompletteras med ytterligare 
kortläsare och tryckknappar för att kunna styra 
upp till 3 dörrar med samma styrbox.

Kontakta din säljare för mer information.
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Dörrpaket Dominator med lås

Med ett komplett dörrpaket styr ni tillträden till lokaler och bodar för att säkerställa att 
endast behöriga personer får möjlighet att komma in. Tillträden kan styras för såväl 
personer som datumintervaller.

Dörrpaket Dominator med lås

Gör elektrisk utrustning ID06-styrd på ett enkelt 
sätt. ID06 Dörrpaket Dominator används för att 
styra t.ex elektromagnetiskt trycke eller elslutbleck. 

Vanliga användningsområden är

 - På dörrarna till kontor, matsal, omklädnings- 
  rum på byggplatsen. Bodarna kan alltid hållas  
  låsta samtidigt som godkänd personal alltid  
  har tillträde med sina ID06-kort.

Komplett paket med läsare, tryckknapp, låskista  
(låset är justerbart för höger eller vänsterhängd 
dörr), styrbox, kablar och strömförsörjning. Går att 
styra med ID06-kort, mobilapp eller via kund-porta-
len.

TEKNISK SPECIFIKATION

Styrbox
Bredd 
250 mm

Höjd 
174 mm

Djup 
70 mm

Vikt 
891 gr

Strömförsörjning 
24V DC via 230V nätadapter.

Art. nr 20401

Kortläsare
Bredd 
52 mm

Höjd 
65 mm

Djup 
24 mm

Vikt 
47 gr

Tryckknapp
Bredd 
71 mm

Höjd 
84 mm

Djup 
30 mm

Vikt 
63 gr

Dörrpaketet kan kompletteras med ytterligare 
kortläsare och tryckknappar för att kunna styra 
upp till 3 dörrar med samma styrbox.

Kontakta din säljare för mer information.
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Gör arbetsplatsen ännu mer mobil och använd vår tjänst för mobil låsstyrning. Till 
exempel kan du öppna grinden från platskontoret när lastbilar kommer.

Mobil låsstyrning

Med mobil låsstyrning kan du öppna dörrar och 
grindar via mobilen. Samtliga av våra produkter är 
kompatibla med tjänsten och det enda som krävs 
är behörighet i systemet samt att ladda ner vår 
app.

Rättigheter delas ut som vanligt via kalender i 
kundportalen.

Mobil låsstyrning


