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Engineered in Germany

Siden 1854 har Winkhaus leveret innovative produkter. I vores 

udviklingscentre i Tyskland udvikler Winkhaus ingeniører de 

bedste tekniske produkter inden for vindue- og dørteknologi. 

Her bliver visioner til virkelighed. Derfor kan du være sikker på, 

at alle vores produkter har gode tyske tekniske færdigheder.

Opret og administrer 
tidsprofi ler

System
med vækstgaranti

blueCompact
kort fortalt

blueCompact 
sammenlignet med andre

Med oprettelsen af tidsprofi ler har du mulighed for at reagere 

fl exibelt. Du kan konfi gurere låseautorisationerne for hver 

enkelt nøgle individuelt efter behov. Denne funktion kan være 

til stor gavn for dig: Det er således nemt at kontrollere, hvilke 

dage og på hvilket tidspunkt f.eks. Rengøringspersonale, klub-

bmedlemmer eller medarbejdere kan komme ind i hvilke rum.

Den tydelige præsentation af låseplanen, sikrer en altid 

gennemsigtighed for adgangstilladelser.

Låsesystemet overbeviser ikke kun med dets teknologiske 

færdigheder, men også med brugervenlige komponenter. 

Cylinderen har nemlig den samme form som almindelige 

låsecylindre og lader sig derfor nemt montere uden at skulle 

tilkalde en tekniker. 

Hvis du vil udvide dine arbejdslokaler eller dit hjem, kan du 

nu også efterfølgende tilpasse dit låsesystem til de faktiske 

forhold. For blueCompact kan udvides op til 99 nøgler og 25 

cylindere.

Begynd nu et smartere liv og opdag mangfoldigheden ved 

dette enestående låsesystem.

Sammenligner man blueCompact med de klassiske, mekaniske 

låsesystemer, bliver det hurtigt tydeligt, at komfort og bruger-

venlighed går hånd i hånd med sikkerhed og langsigtede om-

kostningsbesparelser. blueCompact tilbyder Dem:

+ Enkelt: Betjening og administration via App

+ Hurtigt: Mistede nøgler kan spærres omgående

+ Kontrol: Overvåge alle låsehændelser præcist

+ Fleksibelt: Udstede låseberettigelser på afstand

+ Sikkert: Data gemmes kun på nøglen

+ Intuitivt: Hvert trin gennemgås i videoinstruktionerne

+ Ukompliceret: Nem montage og fl eksibel udvidelse

blueCompact komponenter:

Brugernøgler i 5 farver

Masterkey Cylinder

Aktiv brugernøgle

Mekanisk

låsesystem
blueCompact

Indgangssikring

Indgangssikring

Omkostningsneutrale 

berettigelsesændringer

Log over alle

låseaktiviteter

Betegnelse af dørene

og nøglerne

Enkel og direkte 

adkomst til instrukser

Frihed til planlægning 

og overskuelighed

Moderne og 

innovativt design

Fjern autorisation og 

autorisation planlægning

Tidsprofi ler

op til 99 nøgler

op til 99 nøgler
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Kompatibel med  

iOS 
fra version 9 

Android 
fra version 5.0 

og Bluetooth 
4.0 LE
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Enkelt. 
Fleksibelt. Smart.

Det smarte system
med App’en

Låse op, spærre, 
administrere.

Kontrol, uanset
hvor du er.

Ingen data
i cloud’en

Hurtigt overblik
over det hele

Med blueCompact begynder dit Smart Home allerede ved din 

hoveddør. Elektroniske låsesystemer byder på mange fordele, 

idet de kan konfi gureres af dig selv – individuelt, fl eksibelt og 

nemt, også efterfølgende. De giver desuden fuld kontrol og 

overskuelighed over det samlede låsesystem.  

blueCompact er ideelt for smarte privathjem, men også for 

mindre virksomheder. Opdag alle fordelene ved elektroniske 

låsesystemer med de nyeste Highlights fra Winkhaus.

Det komplette låsesystem kan administreres ganske enkelt via 

en App. Som det første system overhovedet gør.blueCompact 

det muligt at gennemføre betjening af alle handlinger, beretti-

gelser og ændringer via din Smartphone eller tablet. 

Maksimal komfort og brugervenlighed gennem smart netop-

kobling - alt i et låsesystem, der opfylder alle ønsker.

Mistede nøgler er ikke længere et problem: Takket være ad-

ministrationen ved hjælp af App og Master kan man spærre 

de mistede nøgler omgående. Det klares i en håndevending: 

Den, der vil ska� e sig adgang til dine lokaler med denne 

nøgle, vil stå foran en låst dør. Desuden er det praktisk taget 

umuligt at kopiere nøglen uden autorisation. 

Naturligvis kan du genaktivere nøglen, hvis den dukker op igen 

alligevel.

Det ned i mindste detalje gennemtænkte blueCompact 

låsesystem fra Winkhaus tilbyder dig også en løsning, hvis 

du vil udstede en låseberettigelse på afstand. Du kan f.eks. 

deponere en nøgle hos en nabo, der så kan anvende den i 

nødstilfælde.  Selvfølgelig kun, hvis du tillader det på afstand 

via App. 

Naboen vil så modtage en kortvarig berettigelse til at åbne de 

af dig defi nerede døre. 

I tider, hvor foretagsomme mennesker udvikler kriminel energi 

og har fået øje på dataclouds, skal man fi nde alternative veje 

for at beskytte informationer. blueComfort har svaret: Alle 

enheder i dit låsesystem bliver gemt, ikke i en Cloud, men på 

selve nøglen. 

Selv hvis du mister din smartphone, er det ikke muligt for 

fi nderen at komme ind i bygningen. 

I App’en ses klart og præcist, hvilke nøgler der har været akti-

veret ved hvilket lokale hvornår. Det giver dig mulighed for når 

som helst at kontrollere hvorvidt arbejdstiderne er blevet over-

holdt. 

Det er optimalt for tidsregistrering i virksomheder eller på 

private områder for at efterprøve, om f.eks. datteren kom hjem 

til aftalt tid aftenen før.
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