
Experience a safer 
and more open world

SMARTair® Adgangskontroll 
Produkt- og teknologioversikt



SMARTair-løsningen

Programvare og administrasjonsenheter
 ∙ TS1000/ TESA Hotel administrasjonsprogram
 ∙ Web Manager
 ∙ RFID Aktiveringsleser
 ∙ Håndterminal eller PCToLock
 ∙ Online oppdateringsleser (for systemløsning 
Update on Card)

 ∙ HUBer (for Wireless Online-system)

Finn ut mer

Elektroniske dørenheter
 ∙ i-max langskilt
 ∙ Vegglesere
 ∙ Elektroniske sylindre
 ∙ i-gate hengelås IP68
 ∙ i-volution / i-minimal elektromekaniske låser
 ∙ E-motion skaplås

Sammenlign

ID-nøkler
 ∙ RFID-brikker, -kort og armbånd
 ∙ Mobil adgang fra app:

 ∙ Openow
 ∙ TESA SMARTair

Finn ut mer

SMARTair er bygd opp rundt tre hovedelementer: 
1. Trådløse dørenheter for sikring av dører og porter. Ingen sentral kabling i bygningsmassen.
2. Digitale nøkler i brukernes mobiltelefon og/eller RFID-nøkler i form av brikker, kort eller 

armbånd - Borte er de mekaniske nøklene.
3. Intuitiv programvare plattform for en problemfri systemadministrasjon.                                      

Du bestemmer hvem som skal ha adgang - hvor og når.



SMARTair® PRO
SMARTair® HOTEL

SMARTair® PRO
SMARTair® HOTEL

SMARTair® PRO
SMARTair® HOTEL

Standalone Update on Card Openow Wireless Online
Gyldighetstid for nøkler (startdato/tid, 
sluttdato/tid) Nei Ja Ja Ja

Utvidet opplåsingstid for HC-brukere Nei Ja Ja Ja

Tidstyrte adgangsrettigheter Nei Ja Ja Ja

Tidstyrte dørfunksjoner 
(f.eks. kun ID-nøkkel, dørkode tillatt,             
ID + PIN med flere)

Nei Ja Ja Ja

Antall brukere per dør + dørkoder

500 RFID-nøkler + 100 dørkoder

Merk! Grunnet administrasjonsløsningen 
anbefales produktene kun på dører med få 
RFID-nøkler og dørkoder samt med sjeldent 
behov for endring av innlagte data.

3 000 brukere + 128 dørkoder 3 000 brukere + 128 dørkoder 3 000 brukere + 128 dørkoder

Mulighet for privatlåst-funksjon Ja, med i-max langskilt S/K-modell Ja, med i-max langskilt S/K-modell Ja, med i-max langskilt S/K-modell Ja, med i-max langskilt S/K-modell

Begrenset adgang når dør er privatlåst Nei Ja, brukere kan spesifiseres for adgang Ja, brukere kan spesifiseres for adgang Ja, brukere kan spesifiseres for adgang

Støtte for tilbakerømming (Escape / Return) Nei Ja, dører med i-max langskilt Ja, dører med i-max langskilt Ja, dører med i-max langskilt

Overvåking av dørstatus i sanntid Nei Nei Nei Ja

Automatiske nødfunksjoner Nei Nei Nei Ja

Automatisk oppdatering av dører Nei Nei Nei Ja

I samsvar med GDPR Ikke relevant Ja Ja Ja

Aktivér 
Program- 
modus

Aktivér 
bruker

Avslutt 
Program- 
modus

Online 
oppdateringsleser

En løsning for alle dører

HUB

Internett

Internett



En løsning for alle dører
SMARTair® PRO
SMARTair® HOTEL

SMARTair® PRO
SMARTair® HOTEL

SMARTair® PRO
SMARTair® HOTEL

Standalone Update on Card Openow Wireless Online

Enheter du behøver
 ∙ SMARTair STA dørenheter
 ∙ Programmingskort
 ∙ RFID-brikker, -kort og/eller -armbånd

 ∙ SMARTair UoC dørenheter
 ∙ Programlisens, RFID-aktiveringsleser og en 

håndterminal (og evt. PCToLock)
 ∙ Online oppdateringsleser (opsjonelt)
 ∙ RFID-brikker, -kort og/eller -armbånd

 ∙ SMARTair BLE dørenheter
 ∙ Programlisens, RFID-aktiveringsleser og en 

håndterminal (og evt. PCToLock)
 ∙ Openow mobile nøkler og evt. RFID-nøkler

 ∙ SMARTair WIR dørenheter
 ∙ Programlisens, RFID-aktiveringsleser og en 

håndterminal (og evt. PCToLock)
 ∙ HUBer
 ∙ RFID-nøkler og/eller mobile nøkler       

(Openow eller TESA SMARTair App)

Endring av brukeres adgangsrettigheter Manuelt ved å benytte programmeringskort 
+ brukerens RFID-nøkkel på dørenheten

Automatisk  når brukerne benytter en 
oppdateringsleser, manuelt ved å reaktivere 
brukerens RFID-nøkkel eller oppdatering av 
dørenhetene med håndterminal/PCToLock

Automatisk ved oppdatering av brukerens 
mobile nøkkel

Automatisk i sanntid over dørens trådløse 
kommunikasjonsforbindelse

Sletting av mistede/ stjålne RFID-nøkler fra 
dørene Manuelt Automatisk etter bruk av ny RFID-nøkkel Automatisk etter bruk av ny RFID-nøkkel Automatisk via den trådløse forbindelsen

Tidsbegrenset adgang/ Tidstyrte funksjoner Nei Ja Ja Ja

Loggføring av brukeraktivitet Ingen logg
Automatisk nedlasting av logg fra brukernes 
RFID-nøkler via online oppdateringsleser 
eller manuelt med håndterminal/ PCToLock

Automatisk via Openow-applikasjonen etter 
at bruker har benyttet mobil nøkkel

Automatisk i sanntid over dørens trådløse 
kommunikasjonsforbindelse

Alarmer og hendelser 
(f.eks. dør i åpen stilling, dør brutt opp) Ingen dørovervåking Ikke i sanntid, kun etter mottak av logg fra 

RFID-nøkler, håndterminal eller PCToLock * Etter mottak av logg fra mobile nøkler * Automatisk i sanntid *

Fjernåpning Nei Nei Nei Ja

Varsel om lavt batterinivå                
(batteriskift nødvendig) Kun LED-indikasjon på dørenheten

LED-indikasjon på dørenheten og varsel i 
programmet etter mottak av logg fra RFID-
nøkler, håndterminal eller PCToLock *

LED-indikasjon på dørenheten og varsel i 
programmet etter mottak av logg fra mobile 
nøkler *

LED-indikasjon på dørenheten og automatisk 
varsel i programmet *

Mulighet for oppgradering/nedgradering Update on Card, Openow, Wireless Online Standalone, Openow, Wireless Online Standalone, Update on Card, Wireless Online Standalone, Update on Card, Openow

Nødvendig for oppgradering

Fra Standalone til Update on Card
På samtlige dørenheter:
 ∙ Ingen utskifting av komponenter
 ∙ Endring av fastvareprogrammet i enhetene 

med håndterminal og en oppgraderings-
nøkkel i denne.

Fra Update on Card til Openow
 ∙ i-max: BLE-modul + nytt fastvareprogram + 

utskifting av internt deksel.
 ∙ E-sylindere og i-gate hengelåser:  

Må skiftes ut til BLE-enheter.
 ∙ Vegglesere: BLE-modul + nytt fastvare- 

program.
 ∙ E-motion skaplåser: Støtter ikke Openow

Fra Openow til Wireless Online
 ∙ i-max: WIR-modul + nytt fastvareprogram.
 ∙ E-sylindere og i-gate hengelåser:  

Nytt fastvareprogram.
 ∙ Vegglesere: WIR-modul + nytt fastvare- 

program.
 ∙ E-motion skaplåser: Støtter ikke Wireless 

Online

* Alarmer, batterivarsler og andre hendelser kan etter mottak i systemet automatisk videresendes per e-post

Aktivér 
Program- 
modus

Aktivér 
bruker

Avslutt 
Program- 
modus

Online
oppdateringsleser

Internett
HUB

Internett



SMARTair systemarkitektur

TS1000 / TESA Hotel

Web Manager

Mobil app 
iOS / Android

INTERNETT

Håndterminal

OpenowUpdate on CardWireless Online

RFID  
Aktiveringsleser

RFID  
Aktiveringsleser

Online  
oppdateringsleser

RFID-nøkkel

HUB

DATA

HTTPS

443

Sentral server

LAN TCP/IP 

Hengelåsi-max langskilt
Elektronisk

sylinder Veggleser

Skalérbart og oppgraderbart: Tilpass en eksisterende installasjon til 
dine økende behov når det er nødvendig, samtidig som du sikrer den 
opprinnelige investeringen. 
Kombinasjon av de ulike systemløsningene i samme anlegg er mulig.

Hengelåsi-max langskilt
Elektronisk

sylinder VeggleserHengelåsi-max langskilt
Elektronisk

sylinder Veggleser



Programvare

TS1000 eller TESA Hotel Web Manager

Hva er det?

Windows-applikasjon for server og nettverksklienter. 
Applikasjonen må installeres på anleggets server sammen med 
systemets databasemotor og Web-server. 
TS1000 - Applikasjon for systemet SMARTair PRO
TESA Hotel - Applikasjon for systemet SMARTair HOTEL

Etter at Web-serveren er installert, kan det web-baserte 
grensesnittet Web Manager benyttes til administrasjon av 
anlegget. Web Manager kan benyttes fra alle enheter og 
nettlesere. For fjernadministrasjon kreves en ekstern tilgang   
til serveren fra Internett.

Hva benyttes det til?

Programvaren som benyttes til:
 ∙ Grunnkonfigurasjon av installasjonen
 ∙ Igangkjøring av dørenheter med håndterminal og PCToLock
 ∙ Kan også benyttes til administrasjon av systemet

 ∙ Opprette brukere, dører, tidsskjemaer
 ∙ Endre eller slette brukere, omkonfigurere dører
 ∙ Endre adgangsrettigheter
 ∙ Motta varsler og alarmer
 ∙ Styring av online-dører (låse, låse opp, se status)
 ∙ Aktivere RFID- og mobile nøkler 
 ∙ Inn-/utsjekk av gjester (SMARTair HOTEL)

Hovedfunksjoner  ∙ Enkelt program å lære seg
 ∙ Grafisk visualisering av brukernes adgangsrettigheter

 ∙ Intuitivt og moderne grensesnitt, ingen programinstallasjon
 ∙ Grafisk visualisering av brukernes adgangsrettigheter
 ∙ Filtreringsmuligheter for enkel administrasjon av brukere, 

dører og adgangsrettigheter i større installasjoner.

Programvare og 
administrasjonsenheter

Administrasjonsenheter

RFID Aktiveringsleser PCToLock Håndterminal

Hva er det?
Enheten som benyttes til å aktivere og oppdatere RFID-nøkler 
som brikker, kort eller armbånd i TS1000 og Web Manager.

USB-tilkoblet verktøy som benyttes til å igangkjøre og 
oppdatere dørenheter fra en bærbar Microsoft-PC eller 
-nettbrett.

Alternativ enhet til PCToLock som også kan benyttes 
til å igangkjøre og oppdatere dørenheter. Pga. 
minnebegrensninger, anbefales den ikke i større installasjoner.

Hvordan fungerer den?
Aktiveringsleseren tilkobles en USB-port på maskinen hvor 
TS1000/TESA Hotel (kun Windows) eller Web Manager 
(Windows/Mac) benyttes til brukeradministrasjon.

En datafil uthentes fra TS1000, TESA Hotel eller Web Manager 
og legges på den bærbare PCen eller nettbrettet for overføring 
av data til dørenhetene med applikasjonen PCToLock.

Datas overføres til håndterminalen fra TS1000/TESA Hotel 
via USB. Dataene overføres videre fra håndterminalen til 
dørenhetene med egen programmeringskabel.



Systemenheter

Online oppdateringsleser Openow HUB

Update on Card Openow Wireless Online

Hva er det?

En nettverkstilkoblet veggleser som benyttes for adgang og 
oppdatering av RFID-nøkler i et SMARTair Update on Card-
system. Leseren anbefales til alle hovedinngangsdører for 
optimal kontroll av brukernes adgangsrettigheter i et Update 
on Card-system.

Openow er en intelligent, effektiv administrasjonsløsning 
for adgangskontroll drevet av en smarttelefon-applikasjon 
som utveksler data med anleggets server via en skytjeneste. 
Sikkerhetsadministrasjonen blir betydelig enklere, og gir også 
sanntidsinformasjon uten behov for å installere HUBer.

I et SMARTair Wireless Online-system, er HUB’er 
kommunikasjonsforbindelsen mellom anleggets server og 
dørenhetene.

Hvordan fungerer det?

 ∙ Leseren kan hente ut dørlogg fra RFID-nøklene og overføre 
disse til anleggets serverdatabase.

 ∙ Den skriver endringer av brukerens adgangsrettigheter til 
RFID-nøkkelen som viderefører informasjonen til andre 
dører når disse benyttes.

 ∙ Sikker dataoverføring via industriprotokoller (AES-128).
 ∙ Brukerens Openow-applikasjon henter ut dørlogg og evt. 

batteritilstand ved adgang og overfører dataene automatisk 
til serverdatabasen.

 ∙ Endring av brukerens adgangsrettigheter overføres enkelt 
fra TS1000/Web Manager til brukerens mobiltelefon via 
Openow-skytjeneste.

 ∙ Kommuniserer med anleggets server over SSL-kryptert TCP/
IP nettverkskommunikasjon. Innehar støtte for PoE.

 ∙ Kommuniserer med dørenhetene via AES-128 kryptert 
protokoll på frekvensbåndet 868 MHz.

 ∙ Sanntidskommunikasjon til og fra dørene.
 ∙ Avhengig av bygningens utforming, kan en HUB 

kommunisere med inntil 30 dørenheter.

Systemenheter

Internett
HUB

Internett
Online

oppdateringsleser



ID-nøkler

RFID-nøkler

Kort, armbånd, brikker

Teknologier
SMARTair dørenheter er kompatible med en rekke 13,56 MHz 
berøringsfrie kortteknologier: MIFARE Classic, DESFire EV1, 
iCLASS, Skidata FlexSpace. Obs! Kun én teknologi per system.

Hvordan fungerer det?

Multi-applikasjon: Samme nøkkel kan benyttes til 
flere tjenester som tidregistrering, kantine, skrivere i 
kontorfellesskap etc. I TS1000 konfigureres det hvor i nøklenes 
minneområde det skal avsettes plass til  SMARTair-data.

Mobile nøkler

Openow TESA SMARTair App

Teknologier
Virtuelle nøkler basert på Bluetooth Low Energy teknologi 
som lagres i Openow-applikasjonen på brukerens telefon.  
Openow-dørene støtter både mobile nøkler og RFID-nøkler.

Mobil applikasjon for å åpne Wireless Online-dører, uavhengig 
om brukeren står ved døren, befinner seg et annet sted i 
bygningen eller hvor som helst i verden.

Hvordan fungerer det?

 ∙ Applikasjonen er tilgjengelig både for iOS og Android.
 ∙ Openow-nøklene sendes (eller slettes) fra 

administrasjonsprogrammet (både Web Manager og 
TS1000) til mobiltelefonene over Internett.

 ∙ Brukeren må på forhånd ha installert Openow-applikasjonen 
på telefonen og registrert seg i denne med sin e-post 
adresse for å kunne motta nøkler.

 ∙ Openow-applikasjonen fungerer som et nøkkelknippe. 
Brukerne kan ha så mange mobile nøkler til ulike SMARTair-
installasjoner som de har behov for.

 ∙ Applikasjonen er tilgjengelig både for iOS og Android.
 ∙ Brukeren må på forhånd ha installert applikasjonen på 

telefonen og registrert seg i denne med sin e-post adresse 
for å kunne motta adgang fra Web Manager/ TS1000.

 ∙ Etter mottatt adgang vil brukerne få en liste med gyldige 
dører i applikasjonen de kan åpne med denne.

 ∙ Samme applikasjon kan benyttes til å åpne dører i ulike 
SMARTair-installasjoner.

 ∙ For å åpne dører kreves det at mobiltelefonen og anleggets 
server har Internett-forbindelse.



 
i-max langskilt E-sylinder Veggleser i-gate hengelås

Dørtyper Egnet for tre- eller aluminiumsdører Egnet for tre-, aluminiums- eller glassdører Alle Porter, skap, lagerrom etc.

Trafikkvolum Middels til høyt Middels til høyt Høyt Middels til høyt

Bruk på ytterdører

 ∙ XT-modeller med IP56
 ∙ Opp til 85% relativ luftfuktighet
 ∙ -20°C til +70°C utside
 ∙ 0°C til +50°C innside

 ∙ XT-modeller med IP56
 ∙ Opp til 85% relativ luftfuktighet
 ∙ -20°C til +70°C

 ∙ Veggleser: IP55  -20°C til +70°C
 ∙ Styreenhet: -10°C til +70°C
 ∙ Opp til 85% relativ luftfuktighet

 ∙ IP68 sertifisert. Motstandsdyktig mot 
ekstreme værforhold

 ∙ -20°C til + 70°C
 ∙ Opp til 85% relativ luftfuktighet

Kompatibilitet og installasjon

 ∙ Kan ettermonteres, kompatibel
 ∙ med de fleste låskasser. Ingen kabling
 ∙ SKAND og DIN-modeller: Krever eget 

hullbilde i døren (+ dekkskilt hvis standard 
SIS-utfresing)

 ∙ RETRO-modeller: Krever kun standard SIS-
utfresing, ingen boring

 ∙ Dørtykkelse 30 - 110 mm (< 104 mm for 
RETRO-modell)

 ∙ Kan ettermonteres, kompatibel
 ∙ med de fleste låskasser. Ingen kabling
 ∙ DIN-modeller, maksimal dørtykkelse for 

dobbelsylindre: 
  Ulike B/C-mål: 160 mm (60 mm x 100 mm) 
  Like B/C-mål: 120 mm (60 mm x 60 mm)

 ∙ Beregnet på styring av elektromekaniske 
låsenheter (dørautomatikk, elektrisk 
sluttstykke, motor-/solenoid-/ magnetlås)

 ∙ Krever lokal kabling i dørmiljøet

 ∙ For ettermontering
 ∙ Ingen boring, ingen kabling

Strømforsyning
 ∙ Batteri. 75 - 105 000 sykluser * eller maks.     

2 år mellom batteriskift
 ∙ Batteritype: 3 stk LR03 AAA 1,5V Alkaline

 ∙ Batteri. 40 000 sykluser * eller maks. 2 år 
mellom batteriskift

 ∙ Batteritype: 1 stk CR2 3V Litium

 ∙ Krever ekstern strømforsyning 12/24 VDC
 ∙ Tilkobles styreenheten
 ∙ Strømtrekk: 500mA@12V / 250mA@24V 

(låsenhetens strømtrekk ikke medtatt)

 ∙ Batteri. 40 000 sykluser * eller maks. 2 år 
mellom batteriskift

 ∙ Batteritype: 1 stk CR2 3V Litium

Flerfaktorautentisering  Tastaturmodeller for tofaktorautentisering Nei  Tastaturmodeller for tofaktorautentisering Nei

Status informasjon

 ∙ Overvåking av batterinivå
 ∙ Modeller med knappvrider: Registrering av 

innvendig låsing (dør privatlåst)
 ∙ Dørstatus: Tilkobling for ekstern dørsensor
 ∙ Registrering av intern vriderbruk

 ∙ Overvåking av batterinivå
 ∙ Dørstatus: Tilkobling for ekstern dørsensor
 ∙ Registrering av åpneknapp
 ∙ Dekselovervåking av styreenhet

Nei

Sertifikater CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE, 
EN1634 (Brann), EN1906 Grad 4

CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE, 
EN15684 Klasse 6 CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE, 

EN15684 Klasse 6, IP68

13,56 MHz RFID-teknologier
MIFARE® Classic, Ultralight og DESFire® EV1 
iCLASS® Legacy
SKIDATA FlexSpace

MIFARE® Classic, Ultralight og DESFire® EV1 
iCLASS® Legacy
SKIDATA FlexSpace

MIFARE® Classic, Ultralight og DESFire® EV1 
iCLASS® Legacy
SKIDATA FlexSpace

MIFARE® Classic, Ultralight og DESFire® EV1 
iCLASS® Legacy
SKIDATA FlexSpace

Kompatible mobilløsninger **
• Openow (Bluetooth Low Energy)
• TESA SMARTair (Wireless Online)

• Openow (Bluetooth Low Energy)
• TESA SMARTair (Wireless Online)

• Openow (Bluetooth Low Energy)
• TESA SMARTair (Wireless Online)

• Openow (Bluetooth Low Energy)
• TESA SMARTair (Wireless Online)

Muligheter for opp-/ nedgradering
All systemarkitektur All systemarkitektur All systemarkitektur All systemarkitektur

Se side 4

* Avhenger av driftstemperatur, bruksfrekvens og ID-teknologier i bruk

** Egne modeller med støtte for Wireless Online og/ eller Bluetooth Low Energy

Dørenheter



i-volution i-minimal E-motion

Dørtyper Egnet for tredører Egnet for tredører Oppbevaringsskap

Trafikkvolum Middels til høyt Middels til høyt Middels til høyt

Bruk på ytterdører

 ∙ XT-modeller med IP56
 ∙ Opp til 85% relativ luftfuktighet
 ∙ -20°C til +70°C utside
 ∙ 0°C til +50°C innside

 ∙ XT-modeller med IP56
 ∙ Opp til 85% relativ luftfuktighet
 ∙ -20°C til +70°C utside
 ∙ 0°C til +50°C innside

 ∙ IP56 sertifisert
 ∙ -20°C til + 70°C
 ∙ Opp til 85% relativ luftfuktighet

Kompatibilitet og installasjon
 ∙ Elektromekanisk låskasse medfølger
 ∙ Krever eget hullbilde i døren. Ingen kabling
 ∙ Dørtykkelse 30 mm - 100 mm

 ∙ Elektromekanisk låskasse medfølger
 ∙ Krever eget hullbilde i døren. Ingen kabling
 ∙ Dørtykkelse 30 mm - 100 mm

 ∙ Kan ettermonteres
 ∙ Krever eget hullbilde i døren, ingen kabling

Strømforsyning
 ∙ Batteri. 75 - 105 000 sykluser * eller maks.     

2 år mellom batteriskift
 ∙ Batteritype: 3 stk LR03 AAA 1,5V Alkaline

 ∙ Batteri. 75 - 105 000 sykluser * eller maks.     
2 år mellom batteriskift

 ∙ Batteritype: 3 stk LR03 AAA 1,5V Alkaline

 ∙ Batteri. 75 - 105 000 sykluser * eller maks.     
2 år mellom batteriskift

 ∙ Batteritype: 3 stk LR03 AAA 1,5V Alkaline

Flerfaktorautentisering Nei Nei Nei

Status informasjon

 ∙ Overvåking av batterinivå
 ∙ Registrering av privatlåst-funksjon
 ∙ Integrerte dørsensorer i lås
 ∙ Registrering av døråpning med mekanisk 

nøkkel (hvis mekanisk sylinder installert)

 ∙ Overvåking av batterinivå
 ∙ Integrerte dørsensorer i lås
 ∙ Registrering av døråpning med mekanisk 

nøkkel (hvis mekanisk sylinder installert)

Nei

Sertifikater CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE, 
EN14846 og EN12209 

CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE, 
EN14846 og EN12209 CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE, IP56

13,56 MHz RFID-teknologier MIFARE® Classic og Ultralight MIFARE® Classic og Ultralight MIFARE® Classic, Ultralight og DESFire® EV1 
iCLASS® Legacy

Kompatible mobilløsninger **
• Openow (Bluetooth Low Energy)
• TESA SMARTair (Wireless Online)

• Openow (Bluetooth Low Energy)
• TESA SMARTair (Wireless Online)

Støtter ikke mobilløsninger

Muligheter for opp-/ nedgradering
All systemarkitektur unntatt Standalone All systemarkitektur unntatt Standalone Standalone og Update on Card

Se side 4

* Avhenger av driftstemperatur, bruksfrekvens og ID-teknologier i bruk

** Egne modeller med støtte for Wireless Online og/ eller Bluetooth Low Energy

Andre dørenheter



ASSA ABLOY Opening Solutions Norway 
Tlf: +47 69 24 52 00
E-post: post.no.openingsolutions@assaabloy.com 
www.assaabloy.com/no

© Images: All rights reserved by Getty images and ASSA ABLOY. We reserve the right to make technical modifications in future versions. Version: AA_SMARTair_Produktoversikt_08_2022_NOR

The ASSA ABLOY Group is the global leader  
in access solutions. Every day, we help billions 
of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads  
the development within door openings  
and products for access solutions in  
homes, businesses and institutions. Our 
offering includes doors, door and window 
hardware, locks, access control and service.




