
Exma Duo BLE
För flexibel passage  
med mobilen

Exma Duo BLE är en fristående lås-
lösning som passar bra för ytterdörr, 
entrédörr, förråd och där tillfällig till-
träde önskas, exempelvis fjäll stugor. 
Exma Duo BLE är särskilt lämpad för 
extrema förhållanden då den yttre 
panelen är mycket tålig.

Exma Duo BLE är en batteridriven 
elektromekanisk låsning som är enkel 
att installera. Ingen kabeldragning eller 
håltagning i dörren krävs. Enheten 
monteras tillsammans med befintligt 
dörrtrycke, cylinderring och låshus  
av standardtyp. 
Då enheten inte söker efter nät
verksuppkoppling dras ingen ström  
mer än vid användning av låset. Detta 
gör att batteriet har mycket lång  
livslängd.

Enkel användning
Systemet är mycket smidigt för an
vändaren. Maximal säkerhet erbjuds, 
tillsammans med enkel hantering och 
möjligheter att skräddarsy skydds
nivån efter behov. 
Du ställer enkelt in om du vill ha  
olika säkerhetsnivåer vid olika tider  
på dygnet. Alla inställningar gör du 
smidigt med hjälp av Exma Smart 
Manager App, som finns till både iOS/
Apple och Android. 
Exma Duo BLE kan fås med eller utan 
tangentbord. Med tangentbord funge
rar tagg och kod via utsidan.

Tryggt och säkert
Alla passager loggas i låsenhetens 
minne och du administerar enkelt  
olika behörigheter. 

Fristående låsenhet med enkel installation 
och högsta säkerhet. Exma Duo BLE kan fås 
med eller utan tangentbord. Med tangentbord 
fungerar tagg och kod via utsidan.
• Snabb och enkel montering
• Passar befintligt låshus



Duo BLEDörrbladsläsare

SPECIFIKATIONER FÖR DUO BLE

Händelselogg 500

Klocka Ja

Automatisk sommartidsomställning Ja

Unik kryptering Ja

Kodberäkning Ja

Högsäkerhetsläge Ja

Batterispänning.  
(4 st 1,5V AA standardbatterier = 6V) Ja

Stand Alone Ja

Spärrelement Motor

Låst  Öppet och systemindikeringar Ja

Låsmanövrering med dörrtrycket Ja

Akustisk verifiering Ja

Batteri livslängd vid normal använd
ning 12-24 månader

Batterivarning Ja

BLEstöd för IOS/Apple och Android Ja

App med BLEstöd för administra
tion, IOS/Apple och Android Ja

Läsavstånd < 100 m

Storlek, inre enhet, BxHxD 80x300x28 
mm

* BLE, Bluetooth Low 
Energy, gör det möjligt att 
använda mobiltelefoner 
(IOS/Apple & Android) 
som nyckel och adminis
trationsverktyg. Det enda 
som krävs är att du har 
Exma Smart Manager App 
installerat på enheten.

En enhet kan enkelt tas ur systemet 
och därmed säkerställs att ingen  
obehörig kommer in. 
BLE – Blue Low Energy – är en  
krypterad kommunikation där  
dörren endast reagerar vid parning. 
Med Exma Smart Manager adminis
treras, övervakas och styrs Exma Duo 
BLE.

Flexibelt 
Möjligheten att alltid kunna öppna 
och låsa med vanlig nyckel innebär en 
extra trygghet då låset alltid går att 
hantera, även vid strömbortfall.
• Nyckel
• Mobiltelefon
• Tidpunkt

Eftersom du som administratör har full 
kontroll på vilka som har tillträde och 
under vilka tider, är Exma Duo BLE  
en perfekt lösning för allt från hemmet 
och äldreboenden till skidstugor och 
korttidsboende.
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