ТТLock електронна моторизирана “смарт” брава с RFID
чипове ( карти) , ПИН код , пръстов отпечатък за офиси,
домове и AIRBNB имоти -ASD T7

Арт. №

CNL028

Марка:

ASD

Гаранция:

12 месеца

Наличност:

Остават 2 брой

Цена:

405.79 лв

* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА
Вътрешна и външна дръжка
2бр. механични ключове
1бр патрон секретен
Презареждаема акомулаторна батерия
Micro USB кабел
3 бр чипове
Комплект крепежни елементи
В комплекта не е включена брава CNL029

ОПИСАНИЕ
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Напълно автоматизирана влагоустойчива Smart моторна брава с пръстов отпечатък ,
мобилно приложение TTLOCK ,Чип/Карта , Код и WiFi свързаност.
Имате на разположение пълен набор от функционалности за отключване и заключване
на умната брава Т7B , както от разстояние ,така и на място! Разполагате с 6 различни
видове достъп: WiFi ,Bluetooth , пръстов отпечатък , PIN код , Карта/Чип и механичен
ключ.
Имате допълнителни екстри : Сензор за автоматично заключване при затваряне на
вратата. Аларма при опит за неоторизирано отключване.
Посредством приложението на TTLOCK имате възможност да управлявате голям брой от
смарт брави . Удобна система за управление на APP, можете да управлявате
интелигентното си заключване по всяко време и навсякъде с допълнителeн Gateway
Многостепенни администраторски настройки, които да ви помогнат да управлявате подобре вашите интелигентни сгради. Възможност за проверка на записи по всяко време и
навсякъде, за първи път, за да знаете състоянието на дома си откл/закл .
Компактният размер пасва на всички дървени врати и метални врати
FPC четецът на пръстови отпечатъци е скрит и ви дава най-добрата защита
Аварийно захранване при изтощаване на батерията ;
Характеристика
- Размери на дръжките : 360 мм (височина) – 72мм (широчина) – 25мм (дебелина)
- Подходяща за монтаж на дървени и метални врати с дебелина на крилото от 40 до 60
мм
- Смарт отключване посредством WiFi / Bluetooth приложение / Пръстов отпечатък /
Парола / Карта или Чип;
- Брой потребители – Пръстов 200 бр, PIN 200 бр. , Карти 200бр. , Електронен ключ :
неограничен брой;
- Съвместна с брави : всички секретни, но с ограничена финкционалност за ръчно
заключване/отключване и без функция "Не безпокойте" Пълната функсионалност се
реализира с брава 60/68
- Влагоустойчивост IP55;
- Лесен монтаж;
- Батерия: литиево йонна. Издражливост на батерият 1 година; Сваля се за зареждане с
микро USB 5v захранване за телефон. Състоянието се следи от TTLock APP.
- 250К цикъла;
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- USB вход за аварийно подаване на ток;
- Механичен ключ за аварийно отключване;
- Тегло с опаковката 4 кг.
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