
 

Dørtelefonsystem / nøglesystem 

 
Beskrivelse 
Som vi fortalte på generalforsamlingen, så har bestyrelsen valgt et nyt dørtelefonsystem og nøglesystem fra ASSA 
ABLOY. Vores leverandør og installatør er Hoffmann Teknik.  

 
Dørtelefonsystem WellCom 4707 online 
WellCom-dørtelefonen vil blive opsat ved siden af opgangsdøren. Dørtelefonen aktiveres 
når du nærmer dig. Du låser døren op ved at holde din nøgle op på displayet, og de 
besøgende kan anvende dørtelefonen til at ringe dig op. Du lukker en besøgende ind i 
bygningen, ved at bruge din mobil eller fastnettelefon til at signalere til WellCom-systemet, 
at døren skal låses op. En detaljeret brugervejledning vil være at finde på vores 
hjemmeside www.palermohus.dk.  Anvender du WellCom app’en på din mobil, kan du kan 
åbne opgangsdøren uanset hvor du befinder dig. WellCom 4707 er også udstyret med et 
kamera, som du via mobil app’en kan få adgang til.  
 

 
Nyt nøglesystem til ejendommen offline 
Der bliver samtidig installeret et nyt nøglesystem i alle yderdøre i ejendommen, der er 
integreret med WellCom 4707 systemet. Alle lejligheder får gratis udleveret 2 stk. nøgler 
til opgangsdøren og der vil være mulighed for at tilkøbe flere nøgler. 
 
Hvis man samtidig tilkøber udskiftning af cylinder i sin lejlighedsdør, vil man således kun 
skulle bruge én nøgle til ejendommen. På sigt vil det også være muligt, at man kan købe 
en hængelås til kælderrum og/eller en cylinder til postkassen, der er kodet til nøglerne.  

 
Du skal være opmærksom på:  

• At hvis du har en fast leverandør (nemlig.com, årstiderne mv.) der for nuværende har en nøgle til 
opgangen, kan man tilkøbe en kode, som kan udleveres til leverandøren. Denne kode er personlig og 
tilknyttes lejligheden.  

• At hvis du har en håndværker, der skal have adgang til opgangen (eller lejligheden, hvis der tilkøbes en 
cylinder), kan man leje en tidsbegrænset nøgle. Nøglen vil være gældende i den periode håndværkerne 
skal være i ejendommen.  

• At hvis du har hjemmepleje, vil der blive udleveret en personlig kode direkte til dem.  
 
Der kommer mere information på vores hjemmeside www.palermohus.dk løbende, og her vil man også kunne 
downloade diverse manualer om systemet. 
 
Alle beboere bedes udfylde og fremsende vedhæftede skema. Informationerne i dette skema vil blive indtastet 
i dørtelefonsystemet. Modtager vi ikke disse oplysninger, vil din lejlighed ikke blive sat op i dørtelefonsystemet, 
og det vil dermed ikke være muligt at ringe dig op via systemet.  
 
Der vil løbende under projektet komme informationer. 
 
Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores vicevært Jan, som er tovholder på projektet, på 
3360 9033. 
 
Der er blevet oprettet en mail til at fremsende de ønskede oplysninger wellcom@jaksolution.dk der skal indtastes 
i systemet. Der kan ikke stilles spørgsmål på denne mail. 
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Sedlen sendes til wellcom@jaksolution.dk 
 
Her skal du udfylde oplysningerne, der skal lægges ind i dørtelefonsystemet: 
 

Vejnavn: Nummer: Etage: 

   

 

Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: 

   

Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger vil blive videregivet til Boligexperten, som administrerer 
foreningens ejerregister. 
 

 Navn(e) på de person(er) som 
bor i lejligheden.  

Telefon/mobil der 
skal ringes til for at 
lukke folk ind. 

Mail der skal oprettes i app’en, 
for at den kan bruges. Bemærk 
at mailen ikke må være den 
samme for flere personer.  

Person nr. 1    

Person nr. 2    

Person nr. 3    

Person nr. 4    

Person nr. 5    

 
Jeg vil gerne tilkøbe og bestille: 
 

Prisliste Pris Bemærkning Jeg ønsker at bestille 
følgende antal. 

Tabletløsning som 
dørtelefon i lejligheden* 3.125,00 

Faktureres direkte af 
Hoffmann 

 

Pris på etablering af 
strømstik til tabletten 618,75 

Faktureres direkte af 
Hoffmann 

 

Udskiftning af cylinder i 
lejlighedsdøren 4.250,00 

Programmering og 
installation (udskiftning 
af gammel cylinder) 

 

Ekstra nøgle 500,00   

Kode til opgangsdør -      
fast leverandør 250,00  

 

Leje af tidsbegrænset nøgle 
til opgangsdør - 
håndværker  300,00  

 

Kode til hjemmeplejen 0,00 
Vi giver hjemmeplejen 
besked. 

 

 
Ekstra cylinder i lejlighedsdøren og ekstra nøgler/koder skal betales via bankoverførsel til E/F Palermohus`s 
konto i Nordea.  
Reg.nr.: 2232. 
Kontonr.: 0717216563. 
Indbetalingen skal mærkes med din adresse Eks. Caprivej 2, kld eller CA 2, kld 
 
*Man kan anvende denne løsning, hvis man ikke har hverken mobil eller fastnettelefon. Det er også muligt 
at vælge denne løsning, hvis man ønsker en fysisk dørtelefon i sin lejlighed.  
 
Der vil komme mere information om udlevering af nøgler og til dem der bestiller. 
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