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Ruotsalaisvalmisteinen lukkojärjestelmä





Exma Duo: Itsenäinen lukkojärjestelmä, 
helppo asentaa, varmistaa parhaan  
mahdollisen turvan

Nopea ja helppo asentaa... 
Exma DUO on itsenäinen ja helposti 
asennettava lukko, jossa ei tarvita 
lisäjohtoja eikä oveen tarvitse tehdä 
ylimääräisiä reikiä. Yksikkö asennetaan 
kahvan ja ulkohelan alle, ja se toimii 
vakiotyyppisten moduulilukkojen 
kanssa.

... ja käyttö
Järjestelmä on joustava myös käyttäjän 
kannalta. Se tarjoaa maksimaalisen 
turvan sekä helpon käytettävyyden ja 
mahdollisuuden räätälöidä suojaustaso 
tarpeen mukaan.

Voit helposti säätää asetukset esi-
merkiksi niin, että käytät vain koodi-
lukkoa tiettyinä aikoina ja koodia ja 
etätunnistetta toisina aikoina. Tilapäisen 
koodin asettaminen esim. remonttimie-
helle käy helposti.

Turvallinen ja varma
Kaikki kulkuväylät, jotka toteutetaan 
etätunnisteella, kortilla ja/tai koodilla, 
kirjataan yksikön muistiin.

Kortteja ja avaimia on vaivaton myös 
hallita. Jos etätunniste katoaa, se on 
helppo poistaa järjestelmästä. Näin 
voidaan varmistaa, ettei kukaan asiaton 
pääse sisälle.

Joustava
Exma DUO antaa käyttäjän itse valita, 
miten hän käyttää lukkoa – joko kortilla/
etätunnisteella tai koodilla.

Lukon voi aina avata ja lukita tavalli-
sella avaimella, mikä lisää turvallisuutta, 
koska lukkoa voi silloin käyttää myös 
paristojen tyhjennyttyä.

• Avain
• Etätunniste
• Koodi
• Etätunniste+koodi
• Aika
• NFC*

Koska sinä pystyt järjestelmän ylläpitä-
jänä valvomaan, mitkä koodit, etätun-
nistimet ja kortit järjestelmässä toimivat 
ja milloin, Exma DUO on täydellinen 
ratkaisu esimerkiksi vanhusten asumis-
yksiköihin.

* Near Field Communication, NFC, mahdollis-
taa tiettyjen matkapuhelinten (Android) käytön 
etätunnistimena ja hallinnoinnin työkaluna.
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Duon tekniset tiedot

Etätunnistimien lukumäärä 999

Tapahtumaloki 500

Hätäkoodi Kyllä, 8 numeroa

Turvataso, koodilukko, etätunniste,
Etätunniste + PIN

Kyllä

Kello Kyllä

Automaattinen siirtyminen kesäaikaan Kyllä

Ainutlaatuinen salaus Kyllä

Koodinlaskenta Kyllä

NFC Kyllä

Mifare Classic ja Ultra Light 13,56 MHz Kyllä

Korkea turvataso Kyllä

Paristot (4 kpl 1,5V AA –vakioparistot, yht. 6V) Kyllä

Stand Alone Kyllä

Salpaelementti Moottori

Lukittu-, auki- ja järjestelmäilmaisimet Kyllä

Lukon käyttö ovenkahvalla Kyllä

Äänimerkkivarmennus Kyllä

Pariston kesto normaalissa käytössä 12–24 kuukautta

Pariston tyhjenemisen varoitus Kyllä

NFC-tuettu sovellus lukon hallinnointiin
Android

Kyllä

NFC-tuettu sovellus lukon hallinnointiin
Iphone

Ei

Lukuetäisyys 2–4 cm

Mitat, ulkoyksikkö, LxKxS 70x230x mm

Mitat, sisäyksikkö, LxKxS 80x300x28 mm

Maahantuoja

Lukko Vaasa Oy, Kiilletie 1, 65300 Vaasa. Puhelin 06-3195700  
Sähköposti: info@lukkovaasa.fi   Kotisivut: www.lukkovaasa.fi
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