
Безжична клавиатура Smart keypad
Безжичната клавиатура Smart keypad служи за управление на Eлектронен 
задвижващ модул за брава Smartlock, без да е необходимо използването на 
смартфон. Със своя изчистен дизайн и висока степен на сигурност благодарение 
на разширения криптографски алгоритъм (AES 256), клавиатурата е елегантно и 
сигурно решение за безжичен контрол и споделяне на достъпа до вашия дом.



Лесна за инсталиране 
Безжичната клавиатура Smart keypad предлага 
решение за достъп, което е лесно за инсталиране 
и защита, и изисква минимални промени 
на вашата врата или входна зона. Просто го 
монтирайте в обхвата на Bluetooth на вашия 
Eлектронен задвижващ модул  Smartlock. 
Проектирана е да бъде работеща при всякакви 
атмосферни условия, температурни разлики 
и може да издържи на въздействието на сол, 
мъгла и дъжд.

Осигуряване на достъп с ПИН кодове
Със своя Bluetooth интерфейс към 
интелигентното заключване Smartlock, 
клавиатурата разширява защитения, 
контролиран достъп. Вече няма нужда да 
носите ключ или телефон, когато напускате 
дома си - с безжичната клавиатура Smart key-
pad достъпът никога не е бил по-лесен. Просто 
създайте ПИН код за всеки член на семейството 
или гост и системата се грижи за останалото, а 
вие никога повече не се тревожите за загубени 
ключове. Клавиатурата може да поддържа 
използването на до 20 ПИН кода.

Светещи бутони 
Клавиатурата има вградени светодиоди в 
клавишите, които светват, когато въвеждате 
своя ПИН код.

Интеграция 
Клавиатурата Smart keypad поддържа 
екосистемата на Smartlock. Можете да 
управлявате интелигентното заключване Smart-
lock както с пин кодове, така и с приложението 
Smartlock.

Сигурност при заключване
Ако въведете грешен код за достъп три 
последователни пъти, Smart keypad ще блокира 
за 2 минути.

Технически характеристики

Съдържание на опаковката: 
1 x електронен модул, 
4 x ААА батерии, 
2 x винта за монтаж

Размери: 35 х 82 мм
Тегло: 120 гр

Свързване: Bluetooth 4.2

Дължина на ПИН кода: 
4-10 цифри.

ПИН код памет: 
20 различни кода


