
1

0

7 8 9

654

32

#

Mykey
by CONLAN



Et troværdigt binde-led imellem mennesker og miljø
De tunge nøglebundters tid er forbi. Nøgleløs adgang vinder indpas i både hjemlige 
og professionelle rammer. Den digitale adgangs-løsning er en sikker, let og fleksibel 
grænseflade imellem rum og miljø. Den optræder ikke som en hindring men leder 
mennesker ubesværet i den rigtige retning.

Mykey

Smuk, stærk, intelligent
Mykey er design i særklasse! Lethed, renhed og velovervejede design-variationer giv-
er markedets mest kompakte adgangslæser en diskret elegance, der arbejder med 
- aldrig imod - sine omgivelser. Slidstærke materialer og produktion med omhu giver 
en solid fysik, der tåler at blive udfordret. Mykey er udviklet med tanke på menne-
sker, adfærd og kontekst. Nyskabende software anvendt med veldefinerede formål 
resulterer i en empatisk enhed, der smidigt former sig efter ønsker og behov.



Den diskrete guide
Maximal reduktion
Mykey er markedets mindste. En stilfuld installation der ydmygt underordner sig de 
regerende Fuga-dimensioner. Med sit omfang på henholdsvis 50 x 50 x 8 og 50 x 75 
x 8 mm. kan Mykey optræde næsten usynligt eller som en insisterende vejviser - alt 
efter materiale- og farvevalg.

Klart signal
Mykey er fleksibel i funktion og design. Ønskes det, kan enheden gøre opmærksom 
på sig selv igennem farver på front, ramme og diodelys. Lad Mykey imitere signal-
farver fra det overordnede wayfinding-design i komplekse bygninger.

Sublimt udtryk
I sin oprindelige form indgår Mykey som en selvfølgelig del af det byggede miljø. 
Rene hvide, sorte og metalliske nuancer blander sig umærkeligt med de fleste flad-
er, og enhedens minimalisme harmonerer med både simple og komplekse byg-
ningsstrukturer.



Smidig intelligens

... eller en del af noget stort
I bygningsværker med omfattende sikkerhedsanlæg indgår Mykey som et imøde-
kommende binde-led imellem system og menneske. Enheden er baseret på åbne 
protokoller og kommunikerer hjemmevant med de fleste større sikkerheds-
centraler.

En ensom vogter...
Mykey kan arbejde helt på egen hånd. Uden PC, central eller kobling til andre 
læsere, administrerer enheden adgang til døre, skabe og porte enkelt og gnidnings-
frit. 

En venlig snitflade imellem mennesker og teknologi
Fleksibel funktionalitet gør det muligt at imødekomme naturlige adfærdsmønstre. 

Mifare/DESFirePinkode Traditionel prox Bluetooth Fingeraftryk

Følsomt kode-
tastatur der rea-
gerer på krop-
pens energi.

Pålidelig brik-
læsning der virk-
er første gang 
- hver gang.

Kort/briklæsning 
med mulighed 
for kryptering 
samt læsning af 
VISA/Dankort.

Sikker og hurtig 
genkendelse 
uanset antal 
brugere.

Læsning af 
tlf eller blue-
tooth-brik, der 
fastgøres på tøj, 
ur, kørestol eller 
andet.



Partnere og miljøer
Adgangslæsere fra Conlan er kendt og anvendt af en lang række 
el-installatører, alarmselskaber, engroshandlere og låsesmede. 
Heriblandt:
• Vanderbilt International
• Aras Security
• G4S
• Mariendal Electrics
• Lemvigh Müller
• Danzafe
• Actas
• Assa Abloy

• Solar
• ASG El-TEK
• Broen El
• ADI Global
• Bravida
• Dangroup Alarm
• BP Electric

Conlan adgangslæsere ses blandt andet hos:
• BMW Århus
• Grenå Gymnasium
• Aarhus Rådhus
• Odense Universitetshospital
• Scanline
• Fakta
• Kennedy Arkaden
• Necas

• Aalborg Universitetshospital
• OJD-hallen
• Rebild Rådhus
• Aalborg Arrest
• Social og sundhedsskolen Thisted
• Retten på Frederiksberg
• Bygma
• Alfa Laval



med udsigt til Europa

Conlan hører hjemme på Aalborg Havn i hjertet af byens industri. Siden 1991 har vi 
leveret kvalitetslæsere til industri og sikkerhedssektor, og endnu udvikler, producer-
er og tester vi læserne her på Speditørvej. 

Hver enkelt adgangslæser samles omhyggeligt inden den testes, støbes og testes 
igen for endelig at blive sendt afsted til sin destination. Vi skaber ivrigt kontakter i 
hele Europa, og vores læsere forhandles blandt andet i Storbritanien, Tyskland, Hol-
land, Italien, Norge og Schweiz og selvfølgelig i Danmark.

Læs mere om Mykey på www.conlan.dk
ring til os på tlf. +45 72 40 60 03
send os en mail på info@conlan.dk
eller besøg os på Speditørvej 2a, 9000 Aalborg

Rodfæstet i Aalborg
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