PŘÍSTUPOVÉ

SYSTÉMY

VÁŠ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
SMARTair™ je komplexní přístupový systém, který nabízí inteligentní, přesto jednoduchý krok od mechanické
ochrany k elektronické. Systém SMARTair je kombinovatelný s mechanickými vložkami. Jedná se o efektivní
alternativu plně profesionálním bezpečnostním systémům. Obrovská variabilita řešení & zařízení nabízí uživateli výběr od základního přístupového systému (vstup
ANO/NE), po bezdrátové komplexní řešení s přidělování
práv ON-line způsobem. Nabízíme zpracování systému
na míru, vč. možnosti použít bezdrátové kliky se samostatným napájením. Komunikace v systému je samozřejmě šifrována a zabezpečena na té nejvyšší úrovni.

POUŽITÍ: Kancelářské budovy, bytové domy a SVJ, zdravotnictví a školství.

ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA
Mul-T-Lock Cliq je unikátní technologie elektromechanických zařízení (elektromechanické klíče, vložky, visací
zámky, skříňové zámky), která umoňuje využít výhody
obou světů zabezpečení. Mechanickou sílu a zabezpečení s flexibilitou elektroniky. Systém je napájen z klíčů
(které oživují cylindrickou vložku), tedy není nutno přivádět elektřinu ke dveřím. Díky této vlastnosti je Cliq vhodným systémem pro ochranu i vzdálených lokací (vysílače
vysokého napětí / správní budovy atd). Správa zařízení
funguje jak lokálně, tak v režimu REMOTE (přes chráněný
cloud).

POUŽITÍ: Kancelářské budovy, bytové domy a SVJ, zdravotnictví a školství, ochrana vzdálených míst.

CHYTRÁ VLOŽKA PRO VCHODOVÉ DVEŘE
ENTRTM je jednoduchým řešením, jak vylepšit vaše stávající dveře
a jejich zámek. Nahraďte starou cylindrickou vložku, nainstalujte ENTRTM
a právě jste vytvořili svůj vlastní přístupový systém. Vysoká bezpečnost
cylindrických vložek Mul-T-Lock poskytuje 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 aplikace vašeho Smartphonu,
otisku prstu, bezdrátové klávesnice či dálkového ovladače.

POUŽITÍ: Vstupy do bytů a nájemních bytů, ordinace a kancelářské prostory.

Váš prodejce:

Elektronické uzamykací systémy
pro váš domov i kancelář

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.

www.entrlock.cz

www.multlock.cz
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SMART KODOVACÍ KLIKA

DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ WIFI KUKÁTKO

KODOVACÍ KLIKA
PRO DVEŘE:

PRO OKNA:

Elektromechanické ovládání kliky za pomoci správě zadaného kodu
na robustním kovovém provedení kliky CODE IT. Interiérová klika
vám zajistí jednoduché nastavování kodu pro jednotlivé skupiny
uživatelů. Jedná se o stand-alone zařízení, bez nutnosti instalace
SW a kódováním přes tlačíka kliky po zadání administrátorského
kodu. Zajištění místnosti klikou CODE IT je velice rychlé a efektivní
řešení bez vrtání.
V nabídce i štítová varianta kování s roztečí 72 mm, případně štít
bez otvoru pro cylindrickou vložku. Kliku lze objednat v pravém
i levém provedení. Napájení 2x CR baterie.

POUŽITÍ:
i,
Kanceláře, zasedací místnosté místnosti,
ick
hn
tec
,
ny
ordinace, čekár
WC kaváren a restaurací.
V návaznosti na CODE-IT pro dveře dodáváme i variantu pro
okna. Skvělý pomocník pro francouzské dveře a okna všude tam,
kde jsou malé děti, starší občané, nebo zkrátka chceme omezit
větrání/otevření náhodným uživatelem (čekárny, školky, školy,
zdravotnická zařízení).

KUKÁTKA

POUŽITÍ:
Kanceláře, zasedací
místnosti, ordinace,
čekárny, technické
místnosti, WC kaváren
a restaurací.

SPECIFIKACE VÝROBKU:
• App pro Android a iOS zdarma (pouze ENG)
• BlueTooth
• Časové kódy – omezení kódu pro dny, týdny, časové úseky,
jednodenní prostupy – nemusíte být v dosahu kliky
• Klika má nastaveny kódy pro vstup na každý den na několik
let dopředu
• Otevírání aplikací přes BT mobilem – musíte však být v dosahu
kliky
• Pouze rozetové provedení – NST povrch, bez spodní rozety
• Levopravé provedení
• Na dveře o min. tloušťce 38 mm (bez nutnosti podložky)
• Výdrž baterií (2x CR) cca 12.000 otevření – diagnostika stavu
baterie v App
• Historie odemykání za posledních 180 dnů (kdo a kdy)

Buďte první kdo ví…dveře vám umí zavolat, pořídit automatický
záznam, vy můžete komunikovat s návštěvníky. Malé děti se
již nemusí bát zazvonění u vašich dveří… a to vše v ON_LINE
čase.

DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÉ

KLIKY

Nová kodovací klika, která vám umožní ovládat vaši kancelář
vzdáleně. Odemykejte pomocí aplikace, zadání kodu či předávejte
práva a kody přes aplikaci dalším uživatelům. Zadaná práva
můžete měnit a upravovat prostupy pro určité dny, časy. Můžete
dokonce vyčítat historii prostupů v chráněné místnosti.

POUŽITÍ:
Vchodové dveře do bytu
- nutné wifi připojení

SPECIFIKACE VÝROBKU:
• Elektronické kukátko napájené akumulátorem Li-on
(součástí balení je prodloužený USB kabel)
• Vnější kamera 1 Mpx (720P) se zvonkem, Displej LCD 2,8“
HD, reproduktorem, mikrofonem a infračer. detektorem
pohybu s dosahem 3 m
• Masivní provedení vnější kamery s tělem ze zinkové slitiny
• PUSH-TO-TALK fuknce
• Podporované systémy iOS / Android v nové aplikaci WITH
• Přísvit, úhel 170 stupňů
• Vhodné pro dveře 38 - 110 mm, vrtání 14 - 22 mm
• Rozlišení displeje 1200 x 720
• ON-LINE kontaktování spárovaného mobilního telefonu
při zazvonění u dveří
• Pořízení fotografií/videsekcekvencí při zazvonění
• ON-LINE Galerie fotografií a videí kukátka ve Vaší aplikaci
• Komunikace probíhá přes data v mobilním telefonu
a domácí Wi-fi sítě vzdáleně přes cloud

DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO GOTU 5140
Klasická technologie elektronického kukátko se zvonkem a integrovanou pamětí pro automatické
nahrávání. Jednoduchý způsob, jak si uložit návštěvníky před vašimi dveřmi. A to bez vrtání a další
kabeláže.

POUŽITÍ:
Vchodové dveře do bytu

SPECIFIKACE VÝROBKU:
• Jasný & panoramatický obraz s úhlem 105 a nočním přísvitem
• Funkce automatického snímání s ukládáním na 2GB SD kartu
• Náhrada běžného kukátka bez vrtání
• Bez nutnosti instalace aplikace a SW
• Integrovaný pohybový senzor & zvonek
• Vhodný pro dveře 38 mm - 110 mm, vrtání 14 - 26 mm
• Vnější kamera 0,3 Mpx, LCD 4.3 palce TFT
• Napájení 4x AA baterie (součástí balení)
• Rozměry 136 x 80 x 19,8 mm, váha 190 g

