
DANALOCK

Med Danalocks elektroniske smartlås åpner du  
døren til siste nytt innenfor hjemmesikkerhet. 
 
Smart lås. Smart hjem.
Smart liv.

www.saltosystems.no
www.danalock.com
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DANALOCK

Danalocks smartlås er et elektronisk system designet 
for ditt hjem. I stedet for nøkler kan du, din familie 
og dine gjester enkelt åpne hjemmet ditt med sine 
mobiler. 

Danalock er enkel å installere og bruke, og åpner opp 
for at smarthjem nå også tar sikkerheten på alvor.

Vær oppmerksom på at kompatibilitet avhenger av type mobil. 
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Danalock V3 er tredje generasjon motoriserte smartlås bygget på tilbakemeldinger 
fra kunder og de nyeste teknologier for datasikkerhet og smarthjem.

Mindre, sterkere og enklere å installere: Danalock tar føringen i utviklingen av 
smartlås for boligsektoren og har satt standarder for mange år fremover.

Enkel adgang
 

Det er svært enkelt å dele digitale nøkler med familie og 

venner. Du kan få SMS om når, og av hvem, døren åpnes, 

samt en rekke andre funksjoner som viser hvor sårbare 

mekaniske nøkler i virkeligheten er. 

Låsen kan også oppdage at du er i nærheten og åpne eller 

låse døren automatisk, akkurat som med nye biler.

Enkel  
installasjon

Så enkelt at du selv gjør 

det på få minutter.  

Stilren design,  
og sikker

Skjønnheten ligger først 

og fremst på innsiden: 

sikkerheten. Så ikke la 

deg lure av det stilrene, 

enkle designet. 

Et smarthjem med 
uendelige muligheter

Hjørnesteinen har fra 

starten utviklet en plattform 

som fungerer med andre 

produkter og systemer. V3 

er så fleksibel at den setter 

standarder for integrasjon 

og interoperabilitet med 

andre leverandører for 

løsninger til smarthjem. 

GJØR HJEMMET SMARTERE
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ENKEL ADGANG

GI ADGANG TIL FAMILIE OG VENNER, TIL OG MED 
HUNDEPASSEREN – UTEN Å DELE UT NØKLER

Dagens husholdninger er travle: barn som kommer fra skole, hundepasser, vaskehjelp, barnevakt og 

leverandører av varer og mat.* I en slik situasjon er vanlige nøkler både tidkrevende og usikre. 

Danalocks smartlås for bolig er sikker, og håndteres og tilpasses dine behov hurtig og enkelt.

* Forsikringshensyn tilsier at du bør kjenne personen du slipper inn.4
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Digitale nøkler i mobilen  
er bekvemt

Gjester kommer og går som de vil via mobil.

Vær informert

Appen kan sende deg beskjed når noen åpner 

en dør. Det gjør for eksempel godt å vite at 

barna er kommet hjem fra skolen.  

Slett nøkkel på 1-2-3

Du fjerner adgang via appen din på få sekunder, 

hvor og når som helst. 

Gi midlertidig adgang

Du bestemmer hvor lenge den digitale nøkkelen 

skal gjelde. 

Del adgang enkelt

Du gir digitale nøkler til familie, venner eller 

besøkende som barnevakt eller rørlegger via 

SMS, epost, WhatsApp, mfl. 
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DINE HENDER ER FRIE!

ALDRI MER FOMLE ETTER NØKLER I LOMMER ELLER VESKER

Danalock registrerer om du er i nærheten og vet derfor når den skal åpne døren for deg – tilsvarende nyere 

biler. Eller du kan velge å ikke benytte akkurat denne funksjonen. 

Det har kanskje skjedd at ditt barn har glemt å låse døren? Du kan fortelle låsen hvor mange sekunder det 

skal ta før døren låses automatisk. 
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La Danalock åpne døren for deg 
 
Det er lekende lett å komme hjem når du har aktivert 

Danalock for automatisk opplåsing. Låsens geolokasjon 

registrerer at du er i nærheten når du befinner deg 

500-1000m fra døren og låser opp døren for deg når du 

er 0-5m fra døren (som er låsens Bluetooth-sone). 

Vrider-assistent 
 
En lett berøring på vrideren får motoren i låsen til å låse eller låse opp. Vent 5 sekunder og funksjonen kan igjen benyttes. Dette er 

en smart funksjon for personer som ikke er så sterke i neven. Funksjonen behøver selvsagt ikke være aktivert.

La Danalock låse døren for deg 
 
Hvis du ønsker det, kan Danalock aktiveres også for 

automatisk låsing. Da behøver du aldri bekymre deg om 

døren er låst. 

Enkelte funksjoner avhenger av type  

mobil og/eller signalstyrken i geolokasjonen. 

Bluetooth- 
sone 0-5m

Ut

Inn

Geolokasjonssone 
500-1000m
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Global kompatibilitet 

Danalock V3 er kompatibel med skandinaviske, 

europeiske og amerikanske sylindre. Ingen endringer 

på døren. Ingen kabler, ingen boring, ingen merker.

Skal du installere på dør med europeisk sylinder 

benyttes det medfølgende tilpasningssettet. 

Enkelt å sette opp systemet 

Systemet settes i drift ekstremt enkelt. Du bare 

nedlaster og installerer Danalock Appen og følger de 

enkle instruksjonene for idriftsetting og kalibrering. 

OPPLEVELSEN AV DITT NYE SMARTHJEM STARTER OM 5 
MINUTTER ELLER MINDRE 

Danalock er designet for å passe de fleste dører og mekaniske lås med ovale sylindre. Du skal 

bare erstatte vrideren på innsiden av døren med Danalock: skru fast monteringsbeslaget og klikk 

Danalock på plass. 

ENKEL INSTALLASJON 
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Inside door view

Danalock Universalmodul 
 

Modulen er en særskilt enhet designet for håndtering av garasjer, el-sluttstykker, elektromekaniske låser, 

porter, vinduer, persienner, mfl. Enheten er integrert med Danalocks plattform og dermed kan modulen 

styres via din Danalock V3. 

ALLE TYPER ADGANGER 

Universell adgang

Enkel og sikker åpning  

Full kontroll av alle 

12-24V låsmekanismer

Smart låsteknologi for 

eksisterende installasjoner

Detaljert logg

Høy sikkerhet 
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Det er ingen grunn til å røpe for forbipasserende, med strålekastere, bevegelsesdetektorer, synlige 

elektroniske lås på utsiden, o.l., at du har sikret hjemmet ditt med en av markedets mest avanserte 

smartlås.

I Danalock er det den indre skjønnheten som teller. Låsens design er enkel, men låsen gir den 

sikkerheten som er nødvendig for å beskytte det som betyr mest. 

Usynlig på dørens utside, ingen hint 
om hvordan hjemmet ditt er sikret

Danalock endrer intet på din dørs utside. Intet som tyder 

på en smartlås på innsiden. Danalock er ikke en lås som 

oppmuntrer forbipasserende til å tukle med den. 

Sikrere innvendig

All elektronikk er trygt plassert på dørens innside. Dette 

beskytter mot så vel hærverk som ekstremvær og smuss. 

Kan alltid åpnes med vanlig nøkkel

Hvis et familiemedlem ikke ønsker å benytte mobilen til å åpne 

døren, eller hvis du skulle ha glemt eller mistet mobilen din, kan 

man alltid åpne døren med vanlig nøkkel. 

Høy sikkerhetsstandard 

Danalock opererer med AES256, som er den mest avanserte 

krypteringsmetoden for dataoverføring og TPM («Trusted 

Platform Module»), dvs. lagring av krypterte nøkler. 

Denne standarden er anerkjent og benyttet av bl.a. Apple, 

Amazon og Google. 

SUBTIL, MEN SIKKER
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Intet synlig på utsiden, intet som 

røper hvordan døren er sikret.
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I DAG ER DET NÆRMEST IKKE GRENSER FOR 
HVOR SMART DU KAN GJØRE HUEMMET DITT

Nettverket for smarte enheter til hjemmet ditt bare vokser – termostater, 

belysning, alarm – og Danalock fungerer sømløst med mange slike 

produkter. Det er bare de smarteste av de smarte enhetene som gir deg 

både brukervennlighet, komfort og kostnadsbesparelser.  

ET SMARTHJEM MED UENDELIGE MULIGHETER 
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INTEROPERABILITET HAR ALLTID VÆRT EN HJØRNESTEN I 
DANALOCKS PRODUKTER

Danalock V3 er markedets mest fleksible og mangesidige plattform og setter nye standarder for 

integrasjoner og samarbeid med andre leverandører av produkter til smarthjemmet. 

La Danalock sanse din tilstedeværelse og starte alle dine smarthjemprodukter.

DANALOCK INTEGRASJONER 

Z-Wave og ZigBee 
 
Utover Bluetooth Low Energy («BLE»), kan Danalock bestilles med en versjon ZigBee og flere versjoner 

Z-Wave. Dermed kan du integrere låsen med systemer som bruker samme teknologi som f.eks. Amazon 

Echo, Google Nest, IFTTT og Harmony. Ved å aktivere Danalock i utløseren eller startmenyen kan den 

starte opp det meste i ditt smarthjem så snart du låser opp døren.  

SDK & API 
 
Det er enkelt å integrere med andre eksisterende 

systemer, f.eks. automasjon eller booking, fordi 

Danalock deler sine SDK («Software Development Kits») 

og API («Application Programming Interfaces»). 

Airbnb 
 
Danalocks integrasjon med Airbnb tillater utleier å sende 

en digital nøkkel direkte til leietagerens mobil. Dermed 

behøver du ikke fysisk overrekke leietagerne dine 

nøkler. Ved leieperiodens utløp deaktiveres automatisk 

leierens digitale nøkkel. 
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TEKNISK INFORMASJON 

DANALOCK V3 - EN SMART MOTORDREVET BOLIGLÅS

Designet for ettermontasje på de fleste typer dører.  

Skru fast beslaget, fest låsen til beslaget og vri til du hører et klikk. 

59 mm 59 mm 70 mm

Mål

2 9/32” x 2 9/32” / 59 mm x 59 mm x 70mm

Vekt uten batterier

4.58 unser / 130 gram

Batterier

4 CR123A
(ikke inkludert)

Radio

BLE/HomeKit/ ZigBee/Z-Wave

Materiale

Anodisert aluminum / ABS

Vekt med batterier 

6.89 unser / 195 gram

Batterilevetid

Tilnærmet 9000 sykulser / 1 år

Farge

Sølv

Overflate

Anodisert aluminum

Kompatibilitet sylinder/lås Europeiske profilsylindre

SALTO DCE1

SALTO DCE2

Andre sylindre kompatible  
med Danalock

Skandinaviske låser

De fleste låser med reile

Amerikanske deadbolt-låser:

De mest populære, så som:

Hager

Baaldwin

Defiant

Emtek

Kwikset
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DANALOCK HAR MER ENN LÅS 

Tilbehør som gjør hjemmet smartere

PRODUKTPLATTFORM 

Danapad 
 
En trådløs kodeleser som er enkel å installere. Den gir sikker adgang til tilfeldig besøkende, gjester og venner, eller 

hjemleveranser, håndverkere, rengjøringsfirmaer, o.l., som kanskje foretrekker å ikke nedlaste en app. Eller barn som 

legger igjen mobilen hjemme når de skal ut å leke. 

Danalock trådløs brikke 
 
Danalock kan også styres med en brikke, ikke ulikt 

hvordan nyere biler låses opp. Dette er en perfekt 

løsning for mindre barn eller eldre personer som ikke har 

mobil. Forsvinner brikken, kan den raskt deaktiveres via 

din mobil.

Bridge 
 
Danabridge er en gateway som lar deg fjernstyre 

Danalock uansett hvor du befinner deg. 

Du kan åpne dører og sjekke batteristatus i sanntid, 

hvor og når som helst. 

Snart på 

markedet

Snart på 

markedet
Snart på 

markedet
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Med Danalocks elektroniske smartlås åpner du døren 
til siste nytt innenfor hjemmesikkerhet. 


