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Gör ytterligare en smart investering
För dig som vill implementera din dörr i ditt nuvarande eller 
framtida smarthus-system kan ID Lock 150 kopplas via både 
Zigbee och Z-Wave. Modulerna installerar du enkelt under 
batteriluckan och sedan kan ditt smartahem-system få kon-
takt med låset. Modulerna köper du via ID Locks auktoriserade 
återförsäljare. Se mer hos idlock.se.

Välj mellan 86 olika grunddesigner 
i Bor-serien
Valmöjligheterna är många för dig som vill skapa en 
unik ingång till ditt hem. Du kan välja bland 86 olika 
designer och 15 olika standardkulörer. Självklart 
kan du utöver våra standardkulörer få i stort sett 
vilken färg du vill.

Monterat och uppdaterat  
elektroniskt dörrlås
ID Lock 150 finns i tre olika kulörer; silver, svart 
och vit. Vid fabriksmonterat ID Lock kan du vara 
säker på att låset är korrekt monterat och funk-
tionstestat, vi har dessutom uppdaterat låset 
med den senaste programvaran. ID Lock 150 
kan programmeras med upp till 25st unika koder 
och använda upp till 25st nyckelbrickor, man kan 
dessutom skapa tillfälliga koder.

Glöm nyckeln en gång för alla och ge familjen tillgång till 
hemmet på det sätt som passar er bäst. Det digitala dörrlåset 
ger dig möjlighet att låsa upp med kod eller RFID-bricka. 

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

INTEGRERA ID LOCK I DITT 
SMARTA HEMSYSTEM

Med «ID Lock 150 Updater» på din 
smartphone har du fått ett enkelt verktyg 
för att alltid hålla ditt dörrlås uppdaterat. 

ID Lock har valt att skapa en tilläggsmodul* för uppkoppling vilket gör att du 
är fri och kan själv välja smarthus-system. Fördelen är att du slipper ha flera 
olika appar som styra dina enheter. Det går helt i linje med ID Locks filosofi 
att skapa en enkel och säker tillgänglighet.

Ladda ner appen gratis via Apple Store eller via 
Google Play. Koppla till låset via Bluetooth och 
följ stegen för en enklare väg till ett uppdaterat 
och smartare dörrlås.

ID Locks app kan inte styra din dörr, men det 
finns ett flertal system som integrerar ID Lock 
150 och kan styra åtkomst till ditt hem via app.

* ID Locks tilläggsmoduler
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Besök idlock.se för en komplett och upp-
daterad matris över vilka funktioner i låset 
som är tillgängliga för olika gateways och 
vilken ID Lock-modul som skall användas.

Här är ett urval av system som testats och verifierats av ID Lock


