
DANALOCK

Avaa ovi kodin uusimpaan turvallisuuteen 

Danalockin elektronisilla älylukoilla.

Älylukko. Älykoti. 

Älykäs elämä.

www.saltosystems.fi 

www.danalock.com

DANALOCK

Danalock on älylukko kotiisi. Se korvaa perinteisen 

avaimen elektronisella lukolla, jonka avulla sinä, 

perheesi ja vieraasi voivat helposti avata kotisi oven 

matkapuhelimella.

Helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Danalock tuo 

perustan älykodille, kun puhutaan turvallisuudesta ja 

käytettävyydestä.

DANALOCK TARVIKKEET

Danapad

Danapad on helposti asennettava, langaton ja älykäs näppäimistö, 

jonka avulla voit hallita turvallisen pääsyn kotiisi kotiinkuljetuksia, 

remontintekijöitä, siivousyrityksiä ja muita varten, joilla ei aina ole mat-

kapuhelinta mukanaan tai jotka eivät halua ladata puhelimeensa sovel-

lusta tilapäistä taloon pääsyä varten. Kyseessä voivat olla esimerkiksi 

ikääntyneet henkilöt, tilapäiset kävijät tai vieraat. Tai lapset, jotka 

jättävät puhelimensa kotiin mennessään leikkipuistoon tai uimaan.

Danabridge

Danabridge on yhdyskäy-

tävä, jolla Danalock-lukkoa 

voidaan ohjata etänä riippu-

matta siitä, missä käyttäjä 

on. Voit avata oven etänä 

tai tarkistaa Danalockin 

pariston reaaliajassa mistä 

vain.

HELPPO KULKU

TOIVOTA PERHE , YSTÄVÄT JA MUUT VIERAAT 

TERVETULLEIKSI ILMAN AVAIMEN LUOVUTTAMISTA

Sitä tapahtuu usein nykyajan kodeissa: lapset tulevat koulusta 

kotiin, kuten myös koiravahdit, siivousapu ja lastenvahdit. 

Joskus ruokakassien tai pakettien toimittajat tarjoavat 

mahdollisuutta tavaroiden toimittamiseen kotiin silloinkin, kun et 

itse ole kotona*. Mekaanisten avaimien käsittelystä on tämän 

päivän aktiivisissa kodeissa tullut liian hankalaa ja epävarmaa. 

Danalockin älykkäät lukot koteihin tarjoavat turvallisen tavan 

toimia ja sitä voidaan mukauttaa ja muuttaa helposti.

* Muista, että vakuutuksen vuoksi sinun tulee tuntea kotiisi päästettävät henkilöt.

HELPPO ASENTAA

MUUTOS ÄLYKOTIIN KESTÄÄ ENINTÄÄN 5 

MINUUTTIA.

Danalock on suunniteltu sopimaan suurimpaan osaan käytössä 

olevia ovia ja mekaanisia, sylinterillä varustettuja lukkoja. Korvaa 

oven sisäpuolen vääntönuppi asentamalla kiinnityslevy ja 

napsauttamalla sitten Danalock kiinni. 
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DF6-SE-NORDIC

SALTO Systems pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, 

muotoilua ja suorituskykyä ilman ennakkoilmoitusta. 



KÄSIÄ EI TARVITA!DIGITAALISET AVAIMET ÄLYKOTI

TEKNISET TIEDOT

LOPETA AVAINTEN ETSIMINEN. AVAA OVI LOPUTTOMIIN MAHDOLLISUUKSIIN 

ÄLYKODIN AVULLA.
Danalock tunnistaa, oletko lähellä, ja tietää siten, milloin 

oven lukitus tulee avata – samalla tavoin kuin nykyaikaisissa 

autoissa – mikä helpottaa kulkua. Valitset itse, haluatko 

aktivoida tämän toiminnon. 

Unohtuuko sinulta tai lapsiltasi joskus oven lukitseminen? Voit 

määrittää sekuntien määrän oven automaattiselle lukitsemiselle 

oven sulkemisesta ja talosta poistumisesta.

Kotiin on tarjolla kasvava valikoima älykkäitä laitteita: 

termostaatit, valaistus, murtohälytin jne, ja Danalockin 

älylukko toimii ongelmitta monien tällaisten tuotteiden kanssa. 

Älykkäimpiä laitteita voidaan käyttää yhdessä ja siten tarjota 

mukavuutta, käytön helppoutta ja kustannussäästöjä. Danalock 

voidaan tilata BLE-tekniikan lisäksi eri Z-Wave-versioina ja jopa 

Zigbee-versioina. Tämän ansiosta Danalock voidaan integroida 

muihin samaa tekniikkaa käyttäviin järjestelmiin. Aktivoimalla 

Danalock V3 käynnistyksen aikana tai käynnistysvalikossa sillä 

voidaan käynnistää älykodissa vaikka mitä heti kun oven lukitus 

avataan.

Lue lisää osoitteessa www.saltosystems.fi  kohdassa 

Tuotevalikoima.

Mitat

59 mm x 59 mm x 67mm

Paristot 

4 kpl CR123A-paristoa (ei mukana) 

Paristojen käyttöikä 

noin 9000 toimintajaksoa / 1 vuosi 

Langaton verkko 

BLE/HomeKit/ Zigbee/Z-Wave (eri tuotteet) 

Sylinterien/lukkojen yhteensopivuus 

Yleisimmät teljellä varustetut skandinaaviset lukot 

Materiaali 

Anodisoitu alumiini / ABS

Väri 

Hopea

Digitaaliset avaimet 

puhelimessa ovat kätevät 

käyttää 

Vieraasi voivat tulla ja lähteä matkapu-

helimen avulla.

Pääsy on helppo jakaa

Voit luoda perheelle, ystäville ja tilapäi-

sille vieraille, kuten lapsenvahdeille tai 

remontintekijöille, digitaaliset avaimet 

käyttäen tekstiviestiä, sähköpostia, 

WhatsApp-sovellusta ja muita.

Tilapäiset avaimet

Valitset itse, kuinka kauan digitaalinen avain on voimassa.

Avaimen poisto käden käänteessä

Danalock-järjestelmässä voit helposti poistaa sovelluksen avulla 

kulkuoikeuden henkilöltä, jonka ei enää pidä päästä kotiisi, riippu-

matta siitä missä olet.

Ilmoitukset suoraan

Danalockin sovellus pystyy 

lähettämään matkapuheli-

meesi ilmoituksen, kun joku 

avaa ovesi. Tämä antaa 

turvallisuutta, kun esimerkiksi 

näkee, että lapset ovat tulleet 

koulusta kotiin.

Avausapu: 

Tartu kevyesti vääntönuppiin, niin ovi lukittuu tai lukitus avautuu 

Danalockin moottorin avulla. Voit toistaa tämän 5 sekunnin 

kuluttua lukitsemisesta tai lukituksen avaamisesta. Kätevä 

toiminto käyttäjille, joilla on heikentyneet käsivoimat. Voit myös 

valita vain käsikäytön.

Anna Danalockin lukita ovi automaattisesti, 

kun lähdet kotoa

Automaattisen lukituksen ajastuksella voit valita, lukkiutuuko ovi 

automaattisesti, kun poistut kodistasi. Ei koskaan enää huolta 

oven lukitsemisesta.

Helppo ottaa käyttöön suoraan 

matkapuhelimella

Danalockin käyttöönotto on erittäin 

yksinkertaista. Lataat vain Danalock-

sovelluksen puhelimeen muutamassa 

sekunnissa, jonka jälkeen ohjattu 

toiminto avustaa koko käyttöönoton 

ja kalibroinnin kuvien ja tekstin avulla.

Tietyt toiminnot riippuvat matkapuhelinmallista ja/tai 

GPS-paikannuksen signaalista

AVAA KAIKENTYYPPISET OVET

Danalock Universal Module -ohjain
Danalock Universal -moduulia käytetään, kun halutaan avata ja 

ohjata muun tyyppisiä ovia, kuten autotallin ovea, sähkölukkoa, 

sähkömekaanisia lukkoja, portteja, ikkunoita, kaihtimia tai 

vastaavia. Danalock-järjestelmään yhdistämällä tällaisia laitteita 

voidaan ohjata Danalock V3 -sovelluksella.

Ei näy ulkopuolelta

Danalockin kanssa ovi näyttää täysin tavalliselta, mikään ei osoita, 

että sisäpuolella on älylukko. Mikään ei innosta ohikulkijoita 

kokeilemaan peukalointia.

Voidaan aina avata avaimella

Jos jotkut perheenjäsenet eivät halua käyttää puhelinta avaamiseen 

tai jos puhelin on unohtunut tai kadonnut, oven voi tietysti avata 

tavalliseen tapaan avaimella.

Turvallisempi sisäpuolella

Elektroniikka on oven sisäpuolella, joten se on suojassa ilkivallalta, 

säältä ja lialta.

Hyvä tietoturva 

Danalock käyttää edistyksellistä AES256-salausta tiedonsiirrossa 

sekä TPM-tekniikkaa (Trusted Platform Module) salattujen avainten 

tallennukseen.


