
Tribe 2 

DESIGN TH OMAS SANDELL

Smart.
Enkelt.
Sikkert.



Ditt hjem. Stedet hvor du bestemmer hvem som skal få  

slippe inn. Det kan virke som en selvfølge, men er ikke  

alltid så enkelt. Huset står der det står, og hverdagen  

går sin gang både inne og utenfor. Logistikken i  

hverdagen er ikke alltid lett og løse, men ved å utstyre  

ytterdøren med vår elektroniske dørlås Tribe 2, vil  

hjemmet ditt bli både smartere og tryggere samt  

hverdagen litt enklere.

Lås opp med 
fingerspissfølelse
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APP

Tribe 2 er forberedt for å kunne bli koblet 

opp mot Habo Tribe 2 Smartbox og app. 

Med appen vil du ha kontroll over døren 

når du ikke er hjemme og kan slippe inn 

besøkende uten at du selv er til stede. 

Midlertidige koder sendes via appen.

NØKKEL

Skjult bak et deksel finnes det en vanlig 

låssylinder. Det betyr at dersom teknikken 

noen gang skulle svikte, er det alltid mulig 

å komme inn i huset med en nøkkel.

Tribe 2 – slik virker den

KODE

To koder er alt som behøves. 

En administratorkode for å kunne  

foreta innstillinger og en brukerkode for 

å låse opp døren. Du velger kodene som 

består av 4-12 sifre.

FINGERAV TRYKK

Lås opp raskt og enkelt ved å plassere 

fingeren på fingeravtrykksensoren.  

Låsen lagrer inntil 99 ulike fingeravtrykk og  

fungerer like bra på små som store fingre.
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Smart.
Tribe 2 ordner opp i de fleste situasjoner som kan oppstå utenfor din ytterdør.  
Lås opp med fingeravtrykk, permanent eller midlertidig kode, eller med en vanlig  
nøkkel. Ved å komplettere din elektroniske dørlås med vår Smartbox kan du låse opp  
døren via Tribe-appen når du selv ikke er hjemme. I appen kan du når som helst  
sjekke om døren er åpen eller lukket, låst eller ulåst.

Enkelt.
Takket være fingeravtrykksfunksjonen behøver du hverken holde rede på koder eller  
nøkler. Med Tribe 2 kan de du har gitt tilgang alltid komme inn i ditt hjem. Låsen  
er lett å betjene og enkel å montere. Tribe 2 drives av batterier så det er derfor ikke  
nødvendig med en elektrisk installasjon.

Sikkert.
Ved å anvende fingeravtrykk risikerer du aldri at nøkler eller koder kommer på avveie.  
Ettersom Tribe 2 er batteridrevet påvirkes ikke låsen av eventuelle strømbrudd.  
Dersom batteriene skulle bli utladet finnes det et vanlig nøkkelhull bak et deksel.  
Det betyr at du alltid kan komme inn.
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D E S I G N

Thomas Sandell
Thomas Sandell har arbeidet med arkitektur og industridesign i hele sitt 
yrkesaktive liv og er i dag en av Sveriges beste designere. De siste årene har han 
hatt et nært samarbeid med Habo. Sandell har blant annet formgitt  
serien TS for Habo Selection. Serien består av dørhåndtak til både innvendige og 
utvendige dører, i tillegg til håndtak, kroker og knopper. Håndtaket på  
Tribe 2 har sitt utspring fra samme serie.

” Vi har avrundet håndtakets design på  

innsiden for å gi en myk berøring mot  

håndflaten. Utsiden av håndtaket har en  

rakere form for et grafisk og visuelt uttrykk.”
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Med Tribe 2 behøver du ikke velge mellom et godt design  

eller en smart funksjon. Vår elektroniske dørlås er designet  

av formgiver Thomas Sandell. I serien TS fra Habo Selection 

finnes matchende håndtak til både innerdører og ytterdører.
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Når Tribe 2 er koblet opp via Habo Tribe 2 app og Smartbox

Sensoren for dørens posisjon (åpen/lukket).

Sensor for låsereilens posisjon (låst/ulåst).

Skjemalegg koder visse tider og dager i intervall.

Legg inn navn på hver bruker.

Tribe 2 Sølv

Art.nr: 17432

Ean: 7317900174322

Tribe 2 Smartbox

Art.nr: 17436

Ean: 7317900174360

Grunnleggende funksjoner

Passer både venstre- og høyrehengslet dør.

Lagrer 99 unike fingeravtrykk/3 grupper.

Administratorkode + brukerkode med 4-12 sifre.

Låsesylinder skjult bak et deksel, 3 nøkler inngår.

Passer til dører med utfresing etter norsk og svensk standard SS 817383.

Enkel installasjon.

Manual og valgbar talemeny på 4 språk.

Drives med 4 stk. AA-batterier.

Estimert batteritid 1 år ved åpne-/stengesyklus 10 g/dag. Lengre ved standby-modus.

Nødåpning med USB-C eller 9V batteri, dersom batteriene blir utladet.

Forberedt for app-styring.

Tribe 2 Sort 

Art.nr: 17435

Ean: 7317900174353



Vi er Habo. Foretaket fra stedet med samme navn. Smieverkstedet som 

utviklet seg til et av Nordens ledende foretak innen funksjonelle beslag 

og innredningsdetaljer. Med 100 års erfaring fortsetter vi å utvikle med 

følelse for design og omsorg for detaljer.

habo.com/no
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