787 SMART-BT falra szerelhető
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AKÁR 20 KULCS
Okos az, ami egyszerű: a KeyGarage™ 787 Smart-BT kulcsdobozunk Bluetooth®-kapcsolaton keresztül alkalmazással
használható.
A falra szerelhető konzolos KeyGarage™ 787 Smart-BT nagyszerű módja annak, hogy ideiglenesen és rugalmasan akár
20 kulcsot, három kocsikulcsot vagy akár 30 plasztikkártyát bocsásson különböző csoportok rendelkezésére.
Adminisztrátorként az alkalmazáson keresztül hatjegyű számkódot generálhat más személyek számára, így azok
okostelefon nélkül is hozzáférhetnek az intelligens KeyGarage-ben tárolt tárgyakhoz, például a nyaralóházba érkező
nyaralóvendégek, a szakemberek, a takarítók vagy a mobil ápolószolgálat. Egy másik lehetőség az elektronikus
hozzáférési meghívó elküldése az alkalmazáson keresztül. A Bluetooth® KeyGarage a jelenleg elérhető
legbiztonságosabb AES-128 bites titkosítással rendelkezik. Belül két akasztó található a kulcsok számára. Az elemek
bármikor kicserélhetők a KeyGarage™ 787 Smart-BT kinyitása nélkül. Javasoljuk, hogy a KeyGarage™ 787 Smart-BT-t
védett kültéri helyen szerelje fel a falra.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

Nagy, stabil fémház
Megvilágított elektronikus billentyűzet a 6 számjegyű számkód beviteléhez
A KeyGarage™ kezelése és használata a HomeTec Pro Bluetooth alkalmazáson keresztül
Személyes hozzáférési meghívók vagy 6 számjegyű kód generálása és küldése több felhasználó számára
Előzménynapló és aktuális felhasználók megtekintése
Akár 20 kulcs, akár 3 kocsikulcs vagy akár 30 plasztikkártya tárolására is alkalmas
Beépített kulcsakasztó kulcsok / kulcscsomók felakasztásához
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•
•

Automatikus zárás
Elemtartó rekesz 2 x AA elemhez, kívülről hozzáférhető

Működés és felhasználás
•
•
•
•
•

Kulcsok vagy kisebb értéktárgyak tárolására az arra jogosult személyek számára
Gyors és egyszerű hozzáférés gyakran változó személycsoportok esetén (pl. mesteremberek, szerviz,
nyaralóvendégek, járműkölcsönző, társasházak, ápolószolgálat)
Hozzáférési lehetőség számkód generálásával és eljuttatásával, vagy pedig a HomeTec Pro Bluetooth alkalmazáson
keresztül elektronikus hozzáférési meghívó küldésével
Falra történő felszereléshez beltérben vagy védett kültéren
A nagyobb belső rekesznek köszönhetően a teljes kulcstartó tárolása lehetséges

Variánsok
•
•

Szín: fekete-ezüst
797 SMART-BT: KeyGarage™ konzollal pl. az ajtókilincsre történő felakasztáshoz

Technische Daten - 787 SMART-BT falra szerelhető
Kulcsok száma
Kódkártyák száma
Magasság (f)
Mélység (e)
Szélesség (a)
Szín
Súly
EAN

20
30
120 mm
63 mm
82,5 mm
fekete-ezüst
883 g
4003318638244
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