Technické specifikace
JEDNOTKA

DATA

Bluetooth Smart Technology – komunikace
mezi jednotkou za mobilním telefonem

Bluetooth 4.0

Bezdrátová komunikace na protokolu AES 128
(mezi jednotkou a zařízeními)

2.4 GHz

Typ baterie

Nabíjecí Lithium-ion

Charakteristika baterie

7.4V 2600mAh

Nabíječka

12VDC @ 1A

Rozměry

150mm x 55mm x 54mm

Váha

380g

Provozní teplota

-10°C ~ +50°C

IP krytí (ochrana)

IP44

Mobilní aplikace - požadavky

iOS 7 a vyšší; min.iPhone 4S
Android 4.3 a vyšší; min Nexus4, Samsung S3,
Galaxy Note

Minimální rozměr vnější strany vložky

31mm

Maximální rozměr vnitřní strany vložky

65mm

Minimální rozměr vnitřní strany vložky

35mm

Typ vložky

Interactive+ / MT5+ / 4.bezpečnostní třída,
NBÚ certifikace, plovoucí kodovací prvek v klíči

www.entrlock.com

ENTR CHYTRÝ ZÁMEK

www.entrlock.cz

Váš prodejce:

Mul-T-Lock jako obchodní značka a „muscleman“ logo,
či další značky, jména nebo loga používaná firmou Mul-T-Lock a označena ® nebo ™, jsou registrované obchodní
značky Mul-TLock Ltd. V různých zemích. Mul-T-Lock si
vyhrazuje právo na změnu či vylepšení produktu bez předchozího upozornění. ©2015 Mul-T-Lock Technologies Ltd.

Získejte větší bezpečí, pohodlí a kontrolu.

ENTR čtečka otisků prstů

ENTR dálkové
ovládání

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.

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.

ENTR mobilní
aplikace

ENTR bezdrátová
klávesnice

Ovládejte zámek svým
chytrým telefonem, který
máte vždy u sebe. Využijte
naplno možnosti sdílení
přístupových práv pomocí
SMS a emailu pro vaše příbuzné či přátele. Již nikdy
žádné klíče pod rohožkou!

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

Vytvořte ze svých
obyčejných dveří
„chytré dveře“.

TM

• ENTR je chytrý zámek pro
jakékoliv dveře s výjimečně
jednoduchým a intuitivním
ovládáním
• Už žádné ztracené klíče
• Váš soukromý přístupový
systém umožní vydávat
a mazat elektronické klíče
bez dalších nákladů
• Zámek disponuje funkcí
automatického zamykání
Vašich dveří
• Vy rozhodnete kdo a kdy
vstoupí do Vašeho bytu /
domu / kanceláře
• Unikátní mechanické zabezpečení (vložka Interactive+)
součástí dodávky
• Kryptovaná komunikace
Bluetooth na nejvyšší úrovni
• Šifrovaná bezdrátová komunikace zajišťuje Vaše bezpečí

TM

TM

ENTR nabíječky
TM

Baterie instalované v jednotce
ENTR jsou velice výkonné
a ekologicky šetrné. Se dvěma
možnosti nabíjení - drátově
a bezdrátově - můžete jednoduše
a pohodlně udržet váš ENTR
plně v chodu, a to velice snadno.

