
86  
DÖRR DESIGNS

KULÖRER  
DU GILLAR

ID LOCK 
3 OLIKA KULÖRER

•  Valfri enkeldörr i Bor-serien med monterat ID Lock
•  Låset är SSF 3522 Klass 3 godkänt
•  Upptill 25 programmerbara PIN-koder och RFID-brickor

BOR  
NYCKELFRI
En kvalitetsdörr från Bor-
serien med monterat ID Lock 
för en nyckelfri vardag.



NORDAN.SE

Genom att erbjuda Bor Ytterdörr med 
fabriksmonterat ID Lock 150 gör du 
affären enkel för både dig och kunden. 
Dörren levereras funktionstestad och 
uppdaterad direkt från fabrik.

Med Bor Nyckelfri kan kunden glömma nyckeln en 
gång för alla och ge familjen tillgång till hemmet 
på det sätt som passar hen bäst. Det digitala 
dörrlåset ger möjlighet att låsa upp med kod eller 
RFID-bricka. Man kan även göra tillfälliga koder då 
man väntar besök. 

86 olika grunddesigner
Själva dörren är en tung, stabil och säker ytterdörr 
tillverkad med dubbla stålplåtar och utrustad 
med en extra klimatpackning. Den genomtänkta 
konstruktionen är en blandning av avancerad 

teknik med stilig design. Våra dörrar är täta och 
håller formen. Valmöjligheterna är många för den 
som vill skapa en unik ingång till sitt hem. Man kan 
välja bland 86 olika design och när det kommer till 
kulör har vi hela 15 olika standardkulörer att välja 
bland. Självklart kan man utöver det få i stort sett 
vilken färg du vill.

Det elektroniska dörrlåset
Utöver val av kulör på dörren så finns ID Lock i tre 
olika kulörer; silver, svart och vit. Låset levereras 
monterat och klart från fabrik. Vi har även 
uppdaterat låset med den senaste programvaran 
vid leverans. Utöver att du kan skapa tillfälliga 
koder så kan du programmera in upp till 25 PIN-
koder och 25 stycken RFID nyckelbrickor. I tillägg 
kan låset i efterhand utrustas med extra moduler 
för uppkoppling mot både Z-Wave och Zigbee. 
Detta gör att du kan koppla dörren mot kompatibla 
smarthus-system.

EN ENKEL AFFÄR  
MED BOR NYCKELFRI

SSF 3522 godkänt
Låset är SSF 3522 Klass 3 godkänt och RFID  
med Mifare teknik som möjliggör användning av t.ex. 
telefoner och bankkort som nyckelbricka. 

Monterat och klart
Vid beställning av Bor-ytterdörr kan vi leverera dörren 
med monterat ID Lock, funktionstestad och upp- 
daterat med senasete versionen av låsets firmware. 

Alltid uppdaterad
Du kan via en App se till att ditt lås alltid är  
uppdaterat med den senaste programvaran. 

Vädertålig
Robust design med vädersäkrad touchpanel skapad 
för nordiska förhållanden. Låset är enkelt att tvätta 
och hålla rent.

Support
ID Locks kundservice är tillgänglig dagtid måndag till 
fredag och kundsupport finns tillgänglig dygnet runt  
- alla dagar i veckan.

Användarvänlig
ID Lock kan programmeras för upp till 25 unika koder 
och 25 unika RFID-brickor. I tilläg till dessa kan du 
enkelt skapa tillfälliga koder för hantverkare och andra 
besökare. Slå in din kod och tryck på  eller lägg din 
RFID-bricka mot panelen och dörren är upplåst.




