
DOM Tapkey
Łatwy mobilny dostęp

Otwórz swoje drzwi 
smartfonem, iPhone 

lub Androidem



DOM Tapkey

DOM Tapkey z RFID 13,56 MHz, NFC & BLE

Łatwy mobilny dostęp

Uzyskaj dostęp do zamka używając smartfona

UZYSKAJ DOSTĘP DO ZAMKA 

UŻYWAJĄC SMARTFONA.

DOM i Tapkey oferują to co 

najlepsze,czyli maksymalne 

bezpieczeństwo cyfrowe . Szeroka 

gama zabezpieczeń DOM TAPKEY 

gwarantuje dobranie rozwiązania pod 

potrzeby każdego!

Portfolio DOM Tapkey oferuje ogromny 

wybór cyfrowych zabezpieczeń -  

cyfrowych cylindrów, cyfrowych 

klamek, czytnika ściennego i cyfrowej 

kłódki, aby móc spełnić każdą z twoich 

potrzeb. Niezależnie od tego, czy 

chcesz chronić swoją rodzinę, swoje 

kosztowności czy swoją firmę, nie 

idziemy na kompromisy w kwestii 

Twojego bezpieczeństwa.

Wszystkie produkty DOM są 

zabezpieczone unikalnym systemem 

szyfrowania. Ponadto wysokiej jakości 

i solidne mechanizmy w połączeniu z 

innowacyjnymi komponentami 

elektronicznymi zapewniają 

niezawodność, bezpieczeństwo i długi 

czas użytkowania

Aplikacja Tapkey jest prosta w 

obsłudze, podobnie jak urządzenia 

cyfrowe. Aktywujesz urządzenie DOM 

Tapkey za pomocą smartfona przez 

kompatybilny interfejs NFC lub BLE. 

Administrator może wydawać 

autoryzacje dla tego urządzenia innym 

użytkownikom w sposób bezpieczny i 

chroniony przez zaszyfrowany 

identyfikator Google lub identyfikator 

Tapkey.

APLIKACJA TAPKEY OFERUJE 

PROSTY, MOBILNY DOSTĘP.

W ciągu kilku minut możesz stworzyć 

swój własny cyfrowy system blokujący 

w trzech prostych krokach - pobierz 

aplikację Tapkey z Google Playstore 

lub App Store, aktywuj swoje konto i 

połącz swoje urządzenie DOM TAPKEY 

za pomocą kompatybilnego interfejsu 

NFC lub przez BLE. W kilku krokach 

możesz przypisać uprawnienia 

użytkownikom, którzy następnie mogą 

otwierać i zamykać drzwi za pomocą 

własnego smartfona lub po prostu użyć 

naszego transpondera DOM Tapkey 



SPOSÓB  UŻYCIA

• Użyj swojego istniejącego 

identyfikatora Google lub 

identyfikatora Tapkey z 

indywidualnym adresem e-mail.          

• Zaprogramuj swój transponder 

Tapkey za pomocą smartfona z 

systemem Android i 

kompatybilnego interfejsu NFC

• Urządzenia DOM Tapkey działają 

niezależnie, żadne inne 

urządzenia nie muszą być 

instalowane

• Kompatybilny  Android (≥ 4.4) i  

iOS (≥ 9)  

• Niezwykle bezpieczna 

komunikacja dzięki 

zastosowaniu szyfrowania typu 

end-to-end. 

• Użyj tego samego smartfonu i 

tej samej aplikacji aby otwórzyć 

swój dom, swoje miejsce pracy, 

pokoju hotelowego itp. 

• Użyj tej samej aplikacji do 

innych urządzeń 

wykorzystujących system 

Tapkey

DOM Tapkey system

• Zarządzaj uprawnieniami 
dostępu   za pośrednictwem 
aplikacji

• Przypisz autoryzacje 
smartfonem przez                                                                           
OTA (Over The Air)

• Niezależnie od liczby 
zabezpieczeń DOM TAPKEY, 
można aktywować do 5 
użytkowników smartfonów 
bezpłatnie. Każdy użytkownik 
smartfona może mieć 
uprawnienia dostępu do 
wszystkich urządzeń.

• Dla ponad 5 użytkowników 
oferujemy ceny pakietowe. W 
darmowej wersji liczba 
transponderów nie jest 
ograniczona. 

PROGRAMOWANIE

wireless over 3G / 4G / LTE

Transponder 
(Tag)

NFC

DOSTĘP

smartfon

 Transponder 
(Tag)

BLE
&



DOM Tapkey

BLE

Łatwy mobilny dostęp

Komunikacja bliskiego zasięgu

także korzystanie z zezwoleń „offline”. 

Rozproszone uprawnienia dostępu 

pozostają w smartfonie przez okres 7 

dni bez połączenia z Internetem (np. E, 

3G, 4G, LTE lub WLAN). Ponadto 

uprawnienia dostępu można również 

szybko cofnąć, usuwając identyfikator 

użytkownika smartfona lub 

transpondera w aplikacji Tapkey. W 

ciągu kilku sekund smartfon, którego 

uprawnienia zostały cofnięte, 

otrzymuje nowe informacje za 

pośrednictwem połączenia mobilnego. 

Dzięki wysokim standardom 

szyfrowania między twoim medium 

zamykającym i urządzeniem DOM 

Tapkey, potencjalni intruzi nie mają 

szans, jeśli spróbują się włamać do 

Twojego urządzenia. Technologie 

zabezpieczenia są niezawodne w 

połączeniu z wysoką jakością urządzeń 

firmy DOM zapewniają wygodne, 

długotrwałe użytkowanie. DOM Tapkey 

Easy Mobile Access rozwiązanie oferuje 

nie tylko szybką dystrybucję uprawnień 

dostępu, ale

W przypadku konieczności 

natychmiastowego wycofania 

uprawnienia przy jednoczesnym braku 

połaczenia z internetem, możemy za 

pośrednictwem smartfonu i aplikacji 

przekazać takie informacje 

bezpośrednia do urządzenia DOM 

Tapkey wykorzystując komunikację 

NFC lub BLE. Ta informacja zostanie 

zapamiętana w urządzeniu.

DOM Tapkey transponder
Programowalny elektroniczny klucz

Administrator programuje 

transponder DOM Tapkey w zaledwie 

w kilka sekund za pomocą smartfona 

z systemem Android poprzez interfejs 

NFC. Tapkey jest otwartą platformą 

aplikacji, więc możesz użyj tej samej 

aplikacji, smartfona i transpondera 

DOM Tapkey do innych zastosowań, 

np. dla otwarcie samochodu typu car-

share, parking, pokoju hotelowego. 

DOM Tapkey Easy Mobile Access nie jest 

tylko rozwiązanie dostępu dla 

smartfonów. Możesz także użyć 

dedykowanego  DOM Tapkey 

transponder, który można łatwo zapiąć 

do twojego breloczka i działa bez baterii. 

Doskonały wybór dla osoby preferujące 

tradycyjny styl dostępu. 

NFC & BLE

Transponder Tapkey jest również 

dostępny jako płaski transponder w 

postaci naklejki do przyklejania – 

możemy ją zastosować wtedy na 

dowolną rzecz.

Zalety        
NFC & BLE
n

n

n

n

Niskie zużycie energii dzięki RFID NFC / Bluetooth

Szybka komunikacja

Wysokie standardy szyfrowania dla najlepszego 

bezpieczeństwa

Wygodne serwisowanie



Zalety aplikacji
• Proste i wygodne pobieranie

• Korzystanie z bezpiecznego 

identyfikatora Google Id lub 

Tapkey Id

• Używaj tego samego 

identyfikatora jednocześnie na 

kilku smartfonach i tabletach

•  Utrata uprawnień dostępu 

mobilnego o określonej dacie 

bez aktualizacji.

• Wysokie bezpieczeństwo 

Twoich danych online z 

wykorzystaniem 

najnowocześniejszych 

serwerów w UE

• Dostęp do rejestru zdarzeń z 12 

miesięcy

• Jeśli Twój telefon uległ 

uszkodzeniu lub został 

skradziony, zaloguj sie z innego 

smartfonu i deaktuwyj swoje 

konto

Tapkey App
Smartfon jest kluczem.

STANDARD

Do 5 użytkowników smartfonów 

aplikacja jest całkowicie darmowa. 

Ponadto bez limitu jest nadawanie 

uprawnień na dedykowane 

transpondery Dom Tapkey. 

MODELE LICENCJI APLIKACJI

WIĘCEJ NIŻ 5 UŻYTKOWNIKÓW 

Kolejni użytkownicy smartfonów 

mogą zostać aktywowani w 

pakiecie w sklepie GOOFLE PLAY/

APP STORE aplikacji Tapkey za 

opłatą.



DOM Tapkey
Łatwy mobilny dostęp

DOM Tapkey
Rozpocznij nowe, łatwe i elastyczne użytkowanie DOM 
Tapkey Easy Mobile Access dla wszystkich swoich potrzeb w 
zakresie bezpieczeństwa.

n

n

n

n

Odporność przeciw ogniowa 

Kompatybilny z drzwiami 

ewakuacyjnymi i panicznymi  (DIN 

EN 179 and 1125)

Bardzo wysoka jakość wykonania

Duży wybór pozostałych 

zabezpieczeń z rodziny Tapkey

Mozliwość zastosowania czytnika 

ściennego do sterowania innymi 

urządzeniami

n W ofercie także zamek szafkowy

Cyfrowy cylinder DOM:
n

n

n

n

Zaufany, wysoki poziom 

bezpieczeństwa mechanicznego 

cylindrów cyfrowych  DOM

Długa żywotność baterii

Prosta wymiana baterii

Standardowy profil wkładki 

bębenkowej, pasujący do każdego 

zamka. Certyfikowany :

VdS BZ+, SKG***, IP 65 and T90 

DOM Tapkey 
Wkładka elektroniczna

DOM Tapkey   
Wkładka elektroniczna

DOM Tapkey Guard 
Klamka elektroniczna

DOM Tapkey  
Wkładka elektroniczna podwójna

DOM Tapkey
Kłodka elektroniczna

Dom prywatny / dom letniskowy Garaż          Firma   Sejf Ogrodzenie

n



„Używam swojego smartfona nie 
tylko do Facebook, poczta e-mail i 
bankowości internetowej,
ale teraz używam go również do 
otwierania mojego domu
z aplikacją Tapkey ”.
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Twój profesjonalny doradca ds. Bezpieczeństwa:

DOM Security została założona przez Henri Morela w Paryżu. Posiadamy 

ponad 20 oddziałów sprzedaży i serwisu w całej Europie oraz ponad 10 

zakładów produkcyjnych.

 www.dom-security.com

Wierzymy, że każdy i wszystko, co ma wartość, zasługuje na bezpieczeństwo,

bez kompromisu.

Z zaangażowanymi pracownikami i ekspertami oraz naszym ciągłym 

dążeniem do innowacyjności, opracowujemy najwyższej jakości rozwiązania 

w zakresie systemów zamykania.

DOM SICHERHEITSTECHNIK  

GMBH & CO.KG

Wesselinger Straße 10-16

D-50321 Brühl/Cologne

T +49 (0)2232 704 0

E dom@dom-group.eu

www.dom-group.eu

DOM-UK LTD.

Unit 12

Cleton Street Business Park

Cleton Street, Tipton DY4 7TR

T +44(0)121 - 5 69 77 90

E sales@dom-uk.co.uk

www.dom-security.co.uk

DOORTECH MASTERKEY

 ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa

T 34 3606 600 ; 34 3606 601

E masterkey@door-tech.pl   www.masterkey.doortech.pl




