NOVINKA:
Bezdrátový pohon zámku SmartKey
Komfortní otevírání a zamykání / odemykání dveří

Bezdrátový pohon zámku SmartKey

Pro jednoduché dodatečné vybavení domovních a bytových dveří
a vedlejších dveří

Otevírejte svůj dveřní zámek jednoduše
stisknutím tlačítka dálkového ovladače
či vnitřního spínače, prostřednictvím aplikace
BiSecur na chytrém telefonu* nebo přímo
pomocí senzorového pole na elektronickém
klíči SmartKey. Pak už nemusíte odkládat
tašky s nákupem, abyste mohli otevřít dveře
do domu a do bytu. Tímto způsobem se do
domu nebo bytu dostanete mnohem snadněji
i s chodítkem / invalidním vozíkem nebo
dětským kočárkem, protože dveře můžete
otevřít již z dálky. Zamknou se buď stisknutím
tlačítka, nebo automaticky po uplynutí nastavené
doby. Váš dveřní zámek je tak bezpečně
uzamčený a poskytuje ochranu před vloupáním.
Vysoký komfort obsluhy
• zamykání, resp. odemykání dveřního zámku
• otevírání dveří (dveřní západka se na
naprogramovanou dobu odtáhne a dveře
lze snadno otevřít zatlačením)
• obsluha pomocí dálkového ovladače,
vnitřního spínače nebo aplikace BiSecur
• komfortní automatické zamykání, volitelně
po 30, 60 nebo 120 sekundách nebo
se zpožděním po stisknutí tlačítka
• manuální otevření a zavření v nouzových
případech možné kdykoliv** (zvenčí běžným
klíčem, zevnitř ručním kolečkem)

Dveřní zámek
je zamčený

Dveřní zámek
je odemčený

Ideální pro dodatečné vybavení
• flexibilní montáž upnutím, přilepením nebo
zašroubováním na vnitřní straně dveří
• žádné poškození dveří nebo zárubně
(ideální pro nájemní byty)
• jednoduché nasazení na zasunutý klíč***
• bezkabelová instalace díky bateriovému
provozu (životnost cca 1 rok****
při 8 cyklech za den)

Dveřní zámek je k dispozici v bílé nebo
stříbrné barvě, včetně dálkového ovladače
HSE 4 SK BS s tlačítky s nápisy

* nutná aplikace Gateway BiSecur
** nutná cylindrická vložka s funkcí
Emergency – oboustranný klíč
*** cylindrický zámek musí na vnitřní straně
vyčnívat asi 7 – 12 mm, hlavu klíče je nutné
zkrátit na délku 4 – 7 mm
**** v závislosti na lehkosti chodu dveří,
resp. zámku a na použitých bateriích!
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• akustické / optické zpětné hlášení
na pohonu, jakmile se dveřní zámek
zamkne / odemkne nebo otevře
• dotazování na uzamčení nebo odemčení
dveří na volitelném dálkovém ovladači
HS 5 BS nebo vnitřním spínači FIT 5.
Už nemusíte chodit večer ke dveřím,
abyste zkontrolovali, zda jsou zamčené
• dálkové ovládání BiSecur s mimořádně
bezpečnou metodou šifrování
• klidový režim s deaktivovaným systémem
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