Klamka abiLine

Bluetooth Smart Handle

KLAMKA Smart Handle Bluethooth
Klamka Smart Handle to nowe rozwiązanie kontroli dostępu sterowane przez
technologię Bluetooth 4.0.
Umożliwia wymianę każdej konwencjonalnej klamki bez wiercenia w drzwiach.
Klamka Smart Handle otwiera drzwi za pomocą cyfrowego klucza i pozwala na
kontrolę dostępu, a także udostępnianie dostępu dla określonych użytkowników
w danym czasie poprzez aplikację zainstalowaną na smar onie i pilota SmartKey .

Sposób działania:
Klamkę obsługuje się wyłącznie za pomocą technologii Bluetooth oraz aplikacji
zainstalowanej na smar onie użytkownika.
Dostęp można skonﬁgurować poprzez prostą i intuicyjną aplikację, dostępną dla
systemów Android oraz iOS.
Klamka nie wymaga okablowania a dostępem można zarządzać z dowolnego
miejsca i czasie.
Klamka obsługiwana jest również za pomocą pilota SmartKey.

Cena (netto): 569,00 ZŁ

ZALETY Smart Handle
Łatwość w montażu– wystarczy zdemontować obecna
klamkę i z w jej miejsce zamontować Smart Handle
Technologia Bluetooth - owtarcie klamki następuje dzięki
przyłożeniu smar onu obsługującego Bluetooth
Aplikacja mobilna – możliwość kontroli
i zarządzania klamką przez smar ona.
Szybkość- natychmiastowe nadawanie uprawnień dostępu

Dwie opcje otwarcia drzwi - za pomocą smar onu z
Bluetooth lub pilota SmartKey
Wszechstronność – Klamka może być stosowana w
mieszkaniach, apartamentach, biurach czy innych lokalach.
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Zapisywanie historii otwarć/ zamknięć - administrator w
swojej aplikacji ma możliwość sprawdzenia kto i kiedy
otwierał dane drzwi
Nadawanie dostępu na określony czas - administrator może
zezwolić użytkownikowi na wejście jedynie w określonym
czasie
Bezprzewodowość - klamka nie wymaga stosowania
okablowania

Bezpieczeństwo - Możliwość dodawania/usuwania
użytkowników w dowolnym czasie

SPOSÓB DZIAŁANIA

Otwieraj drzwi telefonem z technologią Bluetooth

Sprawdzaj historię otwarć zapisaną w aplikacji

Dodawaj nowych użytkowników i zarządzaj
dostępem za pomocą aplikacji

Montaż bez ingerencji w drzwi.
Zdemontuj obecną klamkę i w jej miejsce
zamontuj klamkę bluetooth.
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abiLine Polska Sp. z o.o. sp.k.
Adres rejestrowy:
ul. Grunwaldzka 519 A/2
62-064 Plewiska
tel. (061) 646 82 65
e-mail: biuro@abiline.pl

Adres do korespondencji:
Biuro Zielona Góra:
ul. Kożuchowska 20C
65-364 Zielona Góra
e-mail: biuro@abiline.pl

NIP:7773229932, KRS: 0000451040
Sąd Rejonowy- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

