
Connected Doorlock

Technické údaje

(kg) (mm) (mm) (mm)

60 173 38
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Sada 3 vstupních náramků (malé, dětské barevné) 2401403 1 225,00 24

Sada 3 vstupních klíčenek 2401402 1 225,00 24

IP 65

Provozní teplota 0 °C až + 60 °C

Napájení Vstup: 100-240V DC, výst.: 5V, spotř.130mA

Radiová frekvence 2,4 GHz

Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi 10 m / 30 m

Technologie Bluetooth 4.0 a Wi-Fi

Na dotaz

Connected Doorlock

Radiová frekvence 2,4 GHz

Technologie Bluetooth 4.0

Dosah ve volném prostoru 7 m / 3 m /

Napájení

skladem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Connected Doorlock příslušenství: 

- čtečka čipů a klíčenek:

- čipy a klíčenky:

- internet Gateway:

Rozměry

0 °C až + 60 °C

Rozměry 173 x 60 x 38 mm

2,4 GHzRadiová frekvence

Internet Gateway

Dosah ve volném prostoru

24

Sada Connected Doorlock + Internet Gateway 

(zámek, gateway, vložka, 3x klíč, 3x kryt, 4x AAA baterie, šrouby, 2x šroubovák)
2401457 9 665,00 24

Čtečka čipů + 1x karta, 1x náramek a 1x klíčenka 2401399 3 590,00 24

LOCKSYSTEMS s.r.o.

2401401 1 225,00 24
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Sada 3 vstupních náramků (velké) 2401404 1 225,00

- Dodávaná vložka zámku je nastavitelná tak, aby odpovídala zámku a 

tloušťce vašich vchodových dveří.*

- Systém je vysoce bezpečný, úroveň zabezpečení je shodná s bankovními 

standardy s šifrováním dat (AES 256 bitů)

- Systém (aplikace) umožňuje zasílat elektronické přístupové kódy 

ostatním uživatelům s trvalými přístupovými právy nebo dočasnými 

právy založenými na časových úsecích.

- Uživatel může přijímat oznámení při každé aktivaci zámku (tzn. pohybu 

oprávněných osob).

- Uživatel má přístup k historii akcí.

- Přístupová práva a klíčenky lze kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat.

- Vložka zámku je certifikována podle evropské normy EN 1303 2006 a je 

odolná vůči rozlomení, odvrtání a vytržení.

- K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS: «My Connected 

Doorlock»

- Max. počet zámků pro jeden účet: cca 500

- Max. počet uživatelů pro jeden účet: bez omezení

- Max.počet čipů/karet/klíčenek pro 1 účet: cca 500

                                        NOVINKA! 

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Connected Doorlock je Somfy řešení pro připojení a motorizaci 

zámku dveří a správu uživatelských přístupů.

Connected Doorlock umožňuje vlastníkovi nemovitosti sdílet a 

spravovat přístup(y) ostatních uživatelů do svého domu nebo bytu. 

Osoby mohou získat dočasný nebo trvalý přístup pomocí sdílení 

elektronických přístupových kódů nebo offline klíčenek.

Doorlock lze aktivovat lokálně přes Bluetooth™ nebo vzdáleně 

odkudkoliv.

Connected Doorlock je řešení pro motorizaci a připojení zámku dveří umožňující vlastníkovi 

nemovitosti sdílet a spravovat přístup(y) ostatních uživatelů.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE TECHNICKÉ ÚDAJE

75 x 75 x 30 mm

Čtečka čipů a klíčenek

Technologie Bluetooth 4.0 a RFID

4x baterie AAA LR03 (v balení)

Autonomní provoz na baterie cca 1 rok

Provozní teplota

3 m

Napájení 3x baterie AAA LR03 (v balení)

Autonomní provoz na baterie cca 1 rok

Provozní teplota -15 °C až + 50 °C

Stupeň krytí
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Korunní 28, Praha 2

Sada 3 vstupních karet

tel: 222 522 077
e-mail:  web: www.4lock.czinfo@lks.cz;

mailto:info@lks.cz;
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