Chytrý zámek

Vytvořte ze svých obyčejných dveří
"chytré dveře".
Užívejte si výhody chytrého zámku,
který vám umožní ovládat vaše dveře
přímo z vašeho Smartphonu, tabletu či
za pomoci dalších ovládacích prvků.

Získejte větší
bezpečí, pohodlí
a kontrolu.
ENTR je jednoduchým řešením, jak vylepšit vaše
stávající dveře a jejich zámek. Nahraďte starou
cylindrickou vložku, nainstalujte ENTR a právě
jste vytvořili svůj vlastní přístupový systém.
TM

TM

High security cylindrické vložky Mul-T-Lock poskytují v kombinaci s novými
technologiemi v podobě ENTRu bezpečný a pohodlný přístupový systém k vašemu
domu. Máte hned několik možností jak odemknout vaše dveře, nastavit přístupová
práva pro konkrétní uživatele a konkrétní časy a co víc, umožňuje vám odemknout
pomocí webové aplikace, otisku prstu, bezdrátové klávesnice či dálkového ovladače.

S ENTR webovou aplikací můžete odemykat či zamykat vaše
dveře přímo z vašeho chytrého telefonu, tabletu či dalšího
zařízení s technologií Bluetooth, což Vám dává 24/7 přehled a
možnost ovládání.

• Vytvořte, duplikujte a použijte virtuální klíče ke vstupu
do vašich dveří přímo z vašeho chytrého telefonu,
tabletu či jakéhokoliv Bluetooth zařízení.
• Využívá kryptovanou Bluetooth technologii bez
závislosti na pokrytí bezdrátovou sítí.
• Získáváte informaci o zamčení / odemčení dveří či
aktuálním stavu baterie.
• Vlastní management virtuálních klíčů, který umožní
řízení přístupů k Vašemu bytu či domu.
• Technická podpora přímo na vašem chytrém telefonu.

Přístupový systém

24/7

VE VAŠEM telefonu

Výhody elektronické vložky ENTR

TM

• Kompatibilní s většinou typů dveří a velikostí
• Jednoduchá instalace na vaše dveře bez nutnosti vrtání či protahování kabelů
• Bateriové napájení nezávislné na napájení ze sítě
• Bezpečná a kryptovaná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému
• Automatické zamykání - postačí zavřít dveře a zamknou se automaticky

Vysoce zabezpečený přístup - možnosti ovládání
ENTR vám poskytuje mnoho možností ovládání a vytváří váš vlastní přístupový
systém. Vyberte si ty možnosti, které nejlépe vyhoví vašim požadavkům a
zajistí vám pohodlí.
TM

Otisk prstu

Dálkové
ovládání

Chytrý telefon

Bezdrátová
klávesnice

entr bezdrátová klávesnice
Předdefinujte si až 20 různých kódů.
Jakmile je kód nahrán do zařízení, budete
schopni bezpečně ovládat vaše dveře.
Velice jednoduché na instalaci a
programování.
TM

entr čtečka otisků prstů
Čtečka otisků prstů vám umožňuje
zadat až 20 různých uživatelských
otisků. Samozřejmě je možné ji použít
v kombinaci s bezdrátovou klávesnicí.
autorizace (časové povolení) je možné
nastavit pro jednotlivé uživatele různě.
TM

entr dálkové ovládání
Samostatný dálkový ovladač dokáže vaše
dveře odemknout z uctivé vzdálenosti, a to
jak zvenčí, tak zevnitř Vašich dveří. Velice
jednoduchá instalace či odinstalace. Každý
systém ENTR je schopný pojmout až 20
dálkových ovladačů.
TM

Jednoduché ovládání, jednoduché dobíjení

entr nabíječky
Baterie instalované v jednotce ENTR
jsou velice výkonné a ekologicky šetrné.
Se dvěma mo
žnosti nabíjení - drátově a
bezdrátově - můžete jednoduše a
pohodlně udržet váš ENTR plně v chodu, a
to velice jednoduše.
TM
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