pextra+ servicecylinder

Tillträde på dina villkor

De smarta funktionerna hos pextra+ gör det till ett
perfekt låssystem för flerbostadshus, men det passar
även utmärkt i privata villor och offentliga verksamheter
som kontor, industri, skola och vårdinrättningar.

pextra+
Smarta funktioner
pextra+ är framtaget för att möta marknadens höga krav på skydd, driftsäkerhet, total
ekonomi och livslängd. Det breda sortimentet innehåller såväl godkända cylindrar som
bas- och specialcylindrar för de flesta behov. Dessutom finns ett flertal smarta tillvals
funktioner att välja bland för att tillgodose just dina behov.

Flex – Nya nycklar
utan låsbyte
Flex ger dig möjlighet att få nya nycklar till exempelvis
din lägenhetsdörr utan kostsamt låsbyte. Om du skulle
förlora en nyckel beställer du bara nya nycklar hos din
licensierade återförsäljare. Så snart de nya nycklarna
används programmeras cylindern om och de gamla
nycklarna blir obrukbara.

Servicenyckel

Användarnyckel

Ökat dyrk- och
manipulationsskydd
Genom att kombinera ett magnetstift med ett härdat
stift uppnås ett ökat dyrk- och manipulationsskydd på
alla låscylindrar som kan ingå i Godkänd Låsenhet.

SAT – Tillfälligt tillträde.
Tryggt och enkelt.
pextra+ SAT (Secure Access Temporary) är vår
mekaniska servicefunktion. Lägenhetsinnehavaren
låser och ställer enkelt cylindern i serviceläge med
lägenhetsnyckeln. Dörren kan sedan öppnas och
låsas med servicenyckeln tills lägenhetsinne
havaren använder sin nyckel igen.

Se och hör
vår produkt
chef Lars
Lindblom
berätta om
pextra+

Ett första
steg till en
tryggare
omgivning
dormakaba låssystem finns i
olika koncept som är utvecklade
för den nordiska marknaden.
De uppfyller de olika krav som
kan ställas på ett låssystem
samtidigt som de ger största
möjliga skydd och drift säkerhet.
Respektive koncept har ett
mycket brett sortiment och
innehåller såväl godkända
cylindrar som  bascylindrar
och special cylindrar för de
flesta behov.
Läs mer om våra låssystem
på www.dormakaba.se
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Från bekväma barriärfria
dörrlösningar till säkra
utrymningsvägar, i enhetlig
design. Vårt team av
specialister kan allt om
projektering av dörrmiljöer.
Vi hjälper dig som arkitekt, byggkonsult,
låssmed eller säkerhetskonsult att välja de
bästa lås- och säkerhetsp rodukterna för
dina dörrar. Utifrån dina och dina k unders
behov tar vi fram lösningar som ni behöver
och som lever upp till de tillgänglighets
regler och säkerhetskrav som myndigheter
och försäkringsbolag ställer.
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