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KeyDesign – kort information om tilläggsfunktion Manuella System 
  
KeyDesign är huvudsakligen avsett för dokumentation och underhåll av 
låssystemkoncept från Kaba (fabrikaten Alfa/GeGe och Kaba), Evva och DORMA. 
Dock kan låsschema registreras för godtyckligt fabrikat. 

 
Möjligheten att kunna hantera delningar för låssystem av andra fabrikat finns i en 
tilläggsfunktion (”manuella system”) till KeyDesign. Dokumentationen av dessa 
låssystem integreras i samma databas som används av standard KeyDesign. 

 
Vilka fabrikat kan/kan inte hanteras med denna metod? 
 
Fabrikat som man i olika omfattning kan registrera delningarna manuellt på är: 
Assa (500, 700, Assa Industri/Teka), AssaTwin, TrioVing, Ruco, Medeco och 
Thomée. För närvarande (2014-04) finns inget stöd för Abloy, Mul-T-Lock eller Best. 
 
Det går inte att registrera delningar manuellt på låssystem från Kaba (Alfa-, GeGe- 
och Kabasystem), DORMA eller EvvaSaltoAccess (EVVA-system) eftersom dessa 
system stöds på annat sätt i KeyDesign.  

 
Vad krävs för att kunna hantera delningar ”manuellt”? 
 
Låssystem för vilka delningar skall registreras manuell skall ställas om till detta i 
meny systemegenskaper, t ex 
 

 
 
Låssystem som finns i KeyDesign och som är ett av fabrikaten ovan kan om det 
läggs in via import från Generalen redan ha delningar registrerade. Genom att då 
ställa om detta låssystem till ”manuellt” kan det vidarehanteras i KeyDesign. 
 
Det går även att skapa ett nytt tomt låssystem och lägga in nycklar/cylindrar och 
kryssbild. 
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Registrera Nyckeldelningar 
 
Nyckeldelningar registreras i fliken ”Nycklar” med högerklick på en nyckel: 
 

 
Detta öppnar delningsmenyn för nycklarna där man kan ändra stämpling och delning: 
 

 
Registrera Cylinderdelningar 
 
Cylinderdelningar registreras, till skillnad från nyckeldelningarna inte i en lista utan 
per cylinder genom högerklick på rätt cylinder antingen i fliken ”Cylindrar” eller i fliken 
”Låsschema”. Välj i båda fall meny ”Egenskaper” (F2): 
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Kontrollera delningar 
 
Efter att delningarna för både nycklar och cylindrar registrerats är det lämpligt att 
kontrollera delningarna i fliken ”Låsschema”. 
 
Med ”Kontrollera delningar” får man en rimlig kontroll på att registreringen är korrekt.  
Självklart finns det flera alternativa lösningar som fungerar, så detta är ingen absolut 
kontroll av att registreringen stämmer överens med vad som är byggt.  
 

 
 
Om kryss och delningen på en nyckel och cylinder inte stämmer överens kommer 
kontrollen att visa något av 
 

- en ring (”passar ej”) i schemat för det kryss som inte motsvaras av någon 
fungerande delning. 

 
- en felgångsnotation om  nyckel passar i cylinder där kryss saknas. 
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Kontrollera delningar kan endast göras från låsschemat i expanderad form. 
 
 
Skapa delningsförslag utgående från aktuell kryssbild 
 
I låsschemat, i expanderad form, visas ett tilläggsval ”Test mot Schema” i 
egenskapsmenyn. 
 

 
 
Om man klickar på detta val tar KeyDesign fram de delningar som krävs för att 
kryssade nycklar ska öppna denna cylinder. Om ytterligare nycklar då kommer in 
automatiskt visas felgång för dessa direkt i det bakomliggande låsschemat. 
 
Man kan självklart vid behov också komplettera med ytterligare ostar för att cylinder 
ska passa framtida nyckelreserver etc. 
 
Som alternativ till Spara/Stäng kan man gå vidare till nästa cylinder med hjälp av 
pilarna längst nere till vänster i menyn. 
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