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за алуминиева

дограма
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ASD S31A



Изберете подходяща
механична брава 85 мм

Умна брава
за дървена
дограма

ASD S31A

38 мм
Ширина, пасваща на
всички алуминиеви врати

Touch клавиатура

Неръждаема стомана

Bluetooth

модел

материал
Неръждаема стомана

Приложение
Алуминиеви врати
Дървени врати
Блиндирани врати

брава
Всички видове

Дебелина на врата
30-80 мм
Размери
280/38/25 мм височина/
ширина/дебелина

Функции
Bluetooth
WiFi
ПИН код
Карти
Стандартен ключ

Памет
Няма ограничения
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Опции за механични брави с антипаник функция

Окомплектовка

Преден панел

Заден панел

Брава (закупува се отделно)

Ръководство за употреба

IC Карти – 3 броя

Ключове – 3 броя

Гумени уплътнения – 2 броя

U-clip (шпленд)

Насрещник

Планка за насрещник

Подложки

Крепежни елементи 
за монтаж на различни 
типове и дебелини врати

Gateway (закупува се отделно)

материал неръждаема стомана

Размери (преден/заден панел) 280*38*25 мм

Тегло на устройството 2,5 кг

Работно напрежение 6V/4 батерии АА

За врати с дебелина 35-75 мм

Памет Кодове: 150&IC Карти: 200

Работна температура от -30C до +60 градуса

Допустима влажност от 20 до 90%

Аларма нисък волтаж При спад под 4,5V

Характеристики

За алуминиева
(ПВЦ) врата

За алуминиева 
пъзгаща врата

За дървена или 
метална врата

Забележка:
В случай на замяна на механично заключване с ASD S31A, механич-
ната брава може да не се сменя, но за контрол на достъпа (електрон-
но отключване) ще се използва само горното автоматично резе. За 
да работят и двете резета, е необходима функцията “антипаник”.

Сребърен Черна Металик

38 мм

134 мм280 мм



5 наЧИна За отклюЧВане
УМна браВа За алУМИнИеВа дограМа

1. С телефон 
през Bluetooth

6. Със стария
механичен ключ

2. С телефон
отдалечено Wifi

4. С RFID
карта или чип

5. С парола –
пин код

https://asdbg.com/
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