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Bostadsrättsföreningen L 21 

Ekholmen Linköping 

 

Brf L21 kommer att införa Pulse-lås under vecka 5 och 7!! 

 

Vad är Pulse; se nedan en beskrivning från Assa själva, eller om du läser detta på föreningens 
hemsida – https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/kampanjer/pulse-brf 

En symmetrisk programmerbar nyckel i vår självförsörjande ASSA ABLOY PULSE-låslösning 

ger användare tillträde till allt de behöver i fastigheten – som huvudentrén och personliga skåp 

eller kanske soprummet. ASSA ABLOY PULSE är oerhört enkelt att använda.  

Varje gång en ASSA ABLOY PULSE-nyckel sätts i ett av ASSA ABLOY PULSE-låsen genereras energi 

som driver låsets krypterade elektroniska säkerhetsfunktioner. Låset använder sedan SEOS®-teknik – en 

säker, krypterad och risksäkrad produktanslutning utvecklad av Assa Abloy – för att kontrollera nyckelns 

behörighet och bevilja åtkomst. Den här tekniken skyddar även nyckeldata och hjälper till att skydda dina 

lokaler. 

För att du ska kunna låsa upp med en 
Pulse-nyckel så behöver man trycka in 
nyckeln med en bestämd kraft, det är 
denna kraft som genererar den ström 
som låset behöver för att kunna verifiera 
nyckel samt låsa upp om den har 
behörighet till aktuellt lås.  

OBS!  
Det är viktigt att INTE ha för bråttom! 

Se bild till vänster, dom små led-dioderna 
som lyser grönt/rött finns på båda sidorna 
av nyckeln. Det spelar alltså ingen roll hur 
du vänder nyckeln, den fungerar lika 
oavsett vilken sida som är upp eller ner. 

 

 

 

 

 

Vad händer om jag inte kommer in till ”mitt” utrymme? 

 

Som beskrivs ovan så är en av fördelarna med Pulse att vi enkelt kan ändra programmeringen av 
densamma, styrelsen kommer ihop med Certego ha möjlighet att programmera nycklar. Detta 
innebär alltså att antingen vänder du dig till ansvarig i styrelsen eller kontaktar Certego så hjälper 
vi dig att få rätt behörighet på dina nycklar. 

https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/kampanjer/pulse-brf

