
KEE by Prosero är en ny generation  
öppnaknapp för flexibel öppning av  
låsta allmänna utrymmen.

KEE är en produkt som gör det möjligt  
att styra dörrar och lås via mobiltelefonen  
till exempelvis entrédörrar och allmänna  
utrymmen. Perfekt utformad för att på  
ett enkelt och säkert sätt öppna dörrar  
för dig och tillfälligt åt andra från distans.  
En möjlighet att framtidssäkra din fastighet 
med digital teknik samt skapa en smidig 
vardag.

Uppkoppling & Inkoppling
KEE kommunicerar via 4G, vilket gör att  
kommunikationen är både snabb och stabil. 
Den stödjer inkoppling av dom flesta  
elektromekaniska lås och elektriskt styrda 
dörrar och portar. 

Enkel administration 
Öppna och lås enkelt genom Digital  
Låssmed Appen. Det är även genom Digi-
tal Låssmed’s Låsportal som KEE styrs och 
administreras.

Enkel installation
Installationen och driftsättning av KEE- 
enheten görs smidigt av Prosero-ansluten 
Partner.

Fördelar
• Skippa administration av fysiska nycklar.
• Öppna åt andra på distans.
• Styr de flesta elektromekaniska lås.
• Märkesoberoende.
• Snabb kommunikation med 4G.
• Enkel Installation.
• Öppen API.

KEE by Prosero
ENKEL DÖRRÖPPNING



Teknisk information

Certifikat
Raspberry Pi, Zero W  
Quectel, EC25 Mini PCIe 4G  
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Ström 
• In: 12-24VDC 
• Ut: 12-24VDC 
• Adapter, batterieliminator 24VDC,  

1A medföljer.

Strömförbrukning
• 12v  150mA
• 24v 
• 80mA

Reläutgång
• NO eller NC, beroende på vilken  

låsenhet som ska anslutas.

Arbetsmiljö:
• 0°C till 40°C

Ingångar (lansering i Låsportal / App - Q1, 2021)
• Ingång 1: öppnaknapp, lås upp  

med hjälp av knapp.
• Ingång 2: status regel, dörr upplåst/låst.
• Ingång 3: status dörr, dörr öppen/stängd.

Uppkoppling
• 4G + simkort.

Driftsättning
• Enhet installeras och driftsätts  

av Prosero Partners

Låter KEE by Prosero 
intressant för din fastighet?

Kontakta 
Prosero Digital Access
infopda@prosero.com

proserodigitalaccess.com

PWR IN 
Ström in 12-24 V 

PWR OUT 
Ström ut 12-24 V 

Reläutgång 
NO = normalöppen 
C = gemensam 
NC = normalstängd 

Ingångar 
IN 1 = öppnaknapp 
IN 2 = statusregel 
IN 3 = dörrstatus
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