PHONIRO LOCK
Nyckelfri hemtjänst

pantone 288

DIGITAL
NYCKELHANTERING

PHONIRO LOCK
– Nya generationen digitala lås som passar alla dörrar
Digital nyckelhantering används för att minimera den dagliga hanteringen av
traditionella nycklar inom hemtjänsten. Phoniro Lock finns installerat i mer än
100 kommuner och är ett tryggt och säkert system. Phoniro Lock ersätter den
vanliga nyckeln med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på
insidan av brukarens ytterdörr samt ett administrativt it-system Phoniro Care.
Enkelt och säkert
Phoniro Lock är en uppgraderad låsenhet som kommunicerar via Bluetooth Low
Energy (BLE). BLE innebär att personalen inte behöver aktivera låsenheten via exempelvis
knackning som tidigare generation låsenheter. Vår uppgraderade låsenhet erbjuder
längre batteritid och snabbare och tystare låsöppning. Systemet stödjer operativsystemen Windows, Android och iOS. Appen har ett förbättrat användargränssnitt och
design. Appen vänder sig till såväl användare som montörer.
Phoniro Lock monteras enkelt på insidan av brukarens ytterdörr över det befintliga
vredet. Brukaren samt anhöriga kan även i fortsättningen använda sina nycklar. Att
enheten inte syns från utsidan är viktigt med tanke på brukarens integritet samt inte
minst för att minska dennes utsatthet mot brott riktade mot äldre personer.

I KORTHET
• Ingen väckning krävs
• Tystare och snabbare låsöppning
• Stöd för Windows, Android och iOS
• Uppdaterad design av mobilappen
• Påverkar inte boendets skalskydd
• Ingen åverkan på lås, dörr eller dörrkarm
• Mycket enkel installation, befintlig vred-		
medbringare kan alltid användas
• Halverad strömförbrukning
• Enkelt kontrollera batteristatus via låsenhet,
mobilapp eller webbgränssnitt

Funktionalitet
Monteringen görs snabbt och enkelt samt utan åverkan på dörr eller dörrkarm. Låsenheten är bakåtkompatibel med tidigare generation låsenheter. Enheten påverkar inte
boendets skalskydd varför hemförsäkringen gäller som tidigare.
Phoniro Lock passar alla låstyper vilket är en förutsättning för att enheten enkelt ska
kunna flyttas från en dörr till annan när behovet förändras. Att undvika lagerhållning av
ett stort antal olika enheter för olika dörrar och låstyper är viktigt för kommunens totala
driftskostnad av systemet.
Phoniro Lock är batteridriven och kräver ingen kabeldragning. Den nya generationen
Phoniro Lock erbjuder längre batteritid med halverad strömförbrukning. Batteristatus
kontrolleras enkelt direkt på låsenheten såväl som i mobilappen och i det administrativa
gränssnittet. All kommunikation mellan låsenheten och personalens mobiltelefon
sker via BLE. Vilka som har tillgång till digitala nycklar samt är behöriga att låsa upp
bestäms i det administrativa it-systemet. För att uppnå högsta tillgänglighet fungerar
systemet även helt offline, vilket innebär att oavsett om användaren har täckning eller ej så
fungerar alltid mobiltelefonen som en digital nyckel.
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Teknisk data
Strömförsörjning
Vikt
Storlek

7,2 Volt Lithium batteri
1 145 g med batteri
182 x 58 x 28 mm

Kontakta oss för mer information:
kontakt@phoniro.se
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