
SMARTA LÅS OCH NYCKLAR

RÄDDNINGSTJÄNST



Digital nyckelhantering för räddningstjänsten

Nyckelhanteringen inom räddningstjänsten är en utmaning. Men tar man vara på digitaliseringens möjligheter 
händer det saker. Samtliga blåljusaktörer kan använda resurser mer effektivt och både kvalitet och säkerhet ökar.

Swedlocks digitala låssystem är smart och säkert med helt batterifria lås. Det finns låsenheter för alla typer av 
dörrar, portar, fasadnyckelskåp, nyckelfacksrör, hänglås, grindar och soprum – till och med för medicinskåp. Den 
digitala nyckeln laddas med relevanta behörigheter för varje arbetspass och fungerar bara när den skall användas 
efter säker tvåfaktors-aktivering med PIN-kod.

SMART
Alla upplåsningar Ioggas i Swedlock Manager där 
administratören enkelt styr behörigheter och kan ta 
fram uppgifter om vilka lås som använts av vem och 
vid vilken tidpunkt. Det skapar säkerhet och trygghet 
för både personal och fastighetsägare.

Lösningen erbjuder också unika möjligheter till lås- 
samverkan mellan kommunala verksamheter vilket 
kan skapa ökad säkerhet, större tillgång och effektivi-
sering i ett bredare perspektiv för hela kommunen.

SNABBT
När nyckeln skall användas uppdaterar personalen 
nyckeln för behörigheter med säker tvåfaktorsauten- 
tisering genom PIN-kod. Efter PIN-kodsaktivering 
fungerar den digitala nyckeln i samtliga lås behörig-
heten medger, under en begränsad tid för insatsen. 
Låsöppningar går lika snabbt och enkelt som med en 
vanlig nyckel och utan behov av appar eller mobiler. 

”Hantering av nycklar har under många år varit 
oförändrad inom räddningstjänsten. 
Det nya systemet med intelligenta nycklar innebär 
att räddningstjänsten får tillgång till hela samhäl
let med endast en nyckel som passar till nyckel
skåp, automatlarm, hänglås på bommar, grindar 
och även till nyckelgömmor hos personer med 
trygghetslarm. Intelligenta nycklar innebär ett stort 
steg framåt för oss...”

Jonas Nylén,
Verksamhetsstrateg och Brandingenjör vid RSNV



SÄKERT
Swedlock levererar ett säkert digitalt låssystem med 
SSF -certifierade lås, godkända enligt brandskyddsnorm 
EN 16341:2014 anpassade för räddningstjänsten.

Nu behövs inte längre några mekaniska huvudnycklar 
som kan komma på avvägar. Smarta nyckeluppda-
teringsenheter och aktiveringsprodukter i flera olika 
utföranden gör alla de digitala nycklarna klara för 
insatsen på ett säkert sätt med tvåfaktorsautentisering 
via PIN-kod. 

Säkra nyckeluppdaterare  fungerar i off-lineläge när 
nätet ligger nere och klarar till och med strömavbrott 
när krisen slår till på allvar. 

De små smidiga aktiveringsdosorna får enkelt plats 
i fickan. De aktiverar digitala nycklar lika säkert med 
PIN-kod, på fältet eller i fordon utan vare sig batterier, 
nätuppkoppling eller mobiltäckning.

De digitala nycklarna laddas med rätt behörigheter och 
är aktiva endast under den begränsade tiden för insat-
sen. När aktiveringstiden löpt ut avaktiveras den digitala 
nyckeln automatiskt.

SMIDIGT
Våra unika Duo-lås behåller objektetens befintliga 
lås så att ägarnas vanliga nycklar fungerar 
precis som tidigare. Samtidigt kan räddningstjänstens 
digitala nycklar öppna samma lås genom den digitala 
cylindern.

Duo-låsen är ett smidigt alternativ till fasadnyckelskåp. 
De monteras helt utan åverkan och kräver varken batterier 
eller elinstallation.

Swedlock erbjuder ett helt sortiment Duo-låsprodukter 
som passar alla befintliga lås och dörrar. Med det nya 
Duo-hänglåset kan ni på ett enkelt sätt även hantera 
bommar och grindar. En komplett lösning helt enkelt.

Säkert och snabbt för räddningstjänsten. Smart
sätt att öppna stadens lås vid akuta utryckningar.



MARKNADENS SÄKRASTE HÄNGLÅS
Swedlock erbjuder marknadens säkraste digitala
hänglås och kan som ensam leverantör leverera digi-
tala hänglås i högsta hänglåsklass - grade 6, klass 5. 
Hänglåsen finns i flera varianter med olika bygelhöjd 
samt med eller utan fjäder.
  
Många av hänglåsen är dessutom väderskyddade och 
klarar de flesta klimat utan problem.

FASADNYCKELSKÅP
Swedlock kan både erbjuda egna kompletta fasad-
nyckelskåp och möjlighet att konvertera redan instal-
lerade fasadnyckelskåp till exempel Calmare, Keylink 
och Nygrens.

Det är också möjligt att konvertera nyckelfacksrör som 
till exempel Abloy, Assa 18, Assa 88/89 till systemet.  
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Swedlock har utvecklat och levererat smarta låssystem 
till samhällets aktörer sedan 2007. Vår digitala plattform 
ger samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, rädd
ningstjänst, infrastrukturbolag och renhållningsbolag en 
och samma smarta nyckel till stadens alla funktioner. 

Vi kallar konceptet för Nyckeln till Staden. Det är en 
lösning som lever upp till högt ställda krav på säkerhet, 
tillgänglighet, användbarhet och spa rar både tid och pengar.

Swedlocks huvudkontor med utveckling och produktion 
finns i Halmstad.

Swedlock är certifierad låsanläggarfirma (SSF1040) med 
certifierade låsmästare och egna installatörer.


