Přinášíme technologii
budoucnosti v roce 2015…
V žádném filmu z budoucnosti lidé při vcházení
nevytahují klíče, nezadávají složité kódy ani
nepřikládají barevná kolečka u klíčů k nějakým
krabičkám. Příjdou, otevřou a vejdou. “Dveře”
samy poznají jestli daného člověka můžou vpustit
nebo ne.
Tuto “inteligenci” jsme schopní dodat jakémukoliv
vchodu do domu.
Produkt jsme vyvíjeli více než 2 roky, a jsme pyšní,
že ho můžeme nabízet Vám. Nebylo jednoduché
dosáhnout kvality a pohodlnosti, se kterou bychom
byli spokojení.
Vždy jsme se řídili heslem Ať je dobře na světě.

Co už nemusíte dělat?
VYTAHOVAT KLÍČE K ODEMKNUTÍ
VCHODOVÝCH DVEŘÍ
Stačí nosit kartu v kapse nebo kabelce.
Jednoduchý vstup Vás rozpozná a to už ve
vzdálenosti 1-2 m od dveří.
Neotevřeme, ale odemkneme za Vás…
Často tak jednoduchá věc jako odemknout dveře je
problém. Setkal se s tím každý, ať už to byl velký
nákup, zlobící pejsek, dítě v náruči nebo nepořádek
v kabelce. Všem se v hlavě alespoň jednou objevila
myšlenka “Kéž by ty dveře byly otevřené.”

Jednoduchý
vstup
Není potřeba hledat klíče, přikládat čip nebo
si pamatovat složitý kód. Stačí nosit kartu v
kabelce nebo kapse, zajistíme, že dveře
budou odemčené, když to právě
potřebujete…

Systém Jednoduchý vstup je momentálně jediné
řešení tohoto druhu na trhu.
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Troufáme si říct, že jsme první
na světe, kteří přichází s
revolučním pohledem na to, jak
odemykat vchodové dveře…

Buďte jedni z prvních s
naprostou novinkou
Řekněte svému
domovníkovi, rádi vše
vysvětlíme a předvedeme.

Vyvinuto pro armádu

Stejnou technologii
používá armáda pro
vstup do
kontrolovaných prostor!

Bezpečnost “až” na
prvním místě…
Jsou použity
nejmodernější šifrovací
algoritmy a zabezpečení
proti nežádoucím
vetřelcům!

Zkušenosti lidí?

“Nejlepší je to když
chodím brzo ráno se
psem s tou nálepkou na
vodítku.” - důchodkyně

Otevřeme dveře a vejdeme.
Není potřeba nic vytahovat ani přikládat.

Instalace bez narušení…
Jednoduchý vstup je možno nainstalovat ke každému
zvonkovému systému.

Vnější jednotka

270 x 270 x 63 mm

Instalace je tak jednoduchá, že ji může provést stejná
firma, která instalovala Vaše současné zvonkové zařízení,
které již máte. Nic není potřeba odstraňovat, bourat
ani vyhazovat.

Vnitřní jednotka

255 x 205 x 70 mm

Napájecí napětí

230V, 50 Hz

Příkon

3W

Rádi provedeme instalaci v ceně produktu!

Čtecí vzdálenost

2m

Elektromagnetický zámek 12 V st nebo ss max. 1 A

Nejprve se uvolníme a připravíme na taneční kreaci.
Zastavíme se těsně u dveří a položíme tašky a zavazadla …
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Technické parametry
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