
www.phoniro.se | info@phoniro.se

– Ett rikare liv för en åldrande befolkning.

 MAIN ENTRANCE T4
En del av Phoniro Care

DIGITAL NYCKELHANTERING

Tillbehör på nästa sida

MAIN ENTRANCE  
– Tillträde till portar i flerfamiljshus

Fullt utbyggt ger det digitala låssystemet Phoniro Lock kommunen stora 
besparingar. För att dra nytta av systemets fulla potential är det viktigt att 
minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. 
Phoniro Main Entrance används för att hemtjänsten ska slippa hantera 
nycklar eller olika portkoder till portar i flerfamiljshus. Med Phoniro Main 
Entrance öppnar hemtjänsten porten med en knapptryckning på mobil- 
telefonen - enkelt, snabbt och säkert!

Enkelt och säkert 
Med Phoniro Main Entrance ersätts den vanliga nyckeln med en digital nyckel 
och låset öppnas med mobiltelefonen. Systemet uppdateras online med per-
sonlig inloggning i mobiltelefonen för aktuell behörighet.
 
Funktionalitet
Phoniro Main Entrance är nätansluten och kopplas mot det befintliga 
elslutblecket eller öppnaknappsingång. Enheten är enkelt omkopplingsbar 
för Elslutbleck som är NO eller NC kopplade och den har även en potentialfri 
utgång. Om elinstallation blir omständig finns möjlighet att driva låset med 
batteri. Monteringen sker utan åverkan på dörr eller dörrkarm och installa-
tionen är osynlig. Övriga boende i fastigheten påverkas inte av installationen 
av Phoniro Main Entrance då befintligt låssystem eller vanliga nycklar kan 
användas precis som tidigare. Systemet påverkar inte heller skalskyddet eller 
dörrens brandklassning vilket är mycket viktigt. Alla inpasseringar, vem som 
passerar och vid vilken tidpunkt registreras i systemet.

I KORTHET

• Passar alla dörrar med elslutbleck

• Minskad tidsåtgång för personalen

• Påverkar inte skalskyddet eller
 dörrens brandklassning

• Ingen åverkan på dörr eller karm

Klarar marknadens vanligaste elslutbleck
Saknas elslutbleck installeras med fördel
produkten Phoniro Any Entrance

Kontakta oss för mer information:
kontakt@phoniro.se

Teknisk data
Omgivningstemperatur  -35 – + 55 grader Celsius
Strömförsörjning 12-24 VAC/DC
Energiförbrukning ca 1 mW
Vikt 25 g
Storlek 87 x 23 x 15 mm
Färg Vit
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Kopplingsdosa ME08 
Om enheten har extern matning via transformator kan denna kopplingsdosa 
användas för att enkelt koppla in transformatorn via plintar. Dosan är även 
förberedd för att användas i batteridrift för enheter som är kopplade till en 
öppnaknapp. Den potentialfria utgången mellan grön och brun kopplas till 
öppnaknappsingången i passersystemet. Driftstid på ett 7.2 volts låsbatteri 
beräknas upp till 25 000 öppningar. Du får batterivarningar precis som vanligt i 
Phoniro Care.

ME08T4Batt 
I  de fall elinstallation blir för kostsam finns det möjlighet att driva ME08T4 
med batteri. Installationen av tillbehöret görs i direkt anslutning till porten och 
behöver då ingen strömförsörjning via transformator eller elinstallation.
 
I  ME08T4Batt sitter ett vanligt Phoniro Låsbatteri och du får batterivarningar 
precis som vanligt i Phoniro Care. Låsbatteri har en spänning på 7.2 volt och en 
beräknad drifttid på upp till 5 000 låsningar. ME08T4Batt kan då driva ett 12 
eller  24 Volt DC elslutbleck.

 MAIN ENTRANCE
Tillbehör

Art. Nr.

Art. Nr.

Antal per förpackning

Antal per förpackning

Leveranstid

Leveranstid

11397

11614

1 st

1 st

Normalt 5 arbetsdagar

Normalt 5 arbetsdagar
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