
IntelIgentný zámok

Vytvorte zo svojich obyčajných dverí 
"inteligentné dvere"
Užívajte si výhody inteligentného zámku, 
ktorý Vám umožní ovládať vaše dvere 
priamo z Vášho Smartphonu, tabletu alebo 
za pomoci ďalších ovládacích prvkov. 



Získajte Bezpečie, 
Pohodlie,
Kontrolu.
ENTRTM je jednoduchým riešením ako vylepšiť vaše 
existujúce dvere. Nahraďte svoju starú cylindrickú vložku, 
nainštalujte ENTRTM a práve ste vytvorili svoj vlastný 
prístupový systém.



Vysoká bezpečnosť cylindrických vložiek Mul-T-Lock  poskytuje v kombinácii s novými 
technológiami v podobe ENTRu bezpečný a pohodlný prístupový systém k vášmu 
domovu. Máte hneď niekoľko možností ako odomknúť vaše dvere, nastaviť prístupové 
práva pre konkrétnych užívateľov a konkrétny čas. A čo viac, umožňuje Vám odomknúť 
pomocou webovej aplikácie, otlačku prstu, bezdrôtovej klávesnice či diaľkového ovládača.

Získajte Bezpečie, 
Pohodlie,
Kontrolu.



S ENTRTM webovou aplikáciou môžete odomknúť či zamknúť 
vaše dvere priamo z vašeho inteligentného telefónu, tabletu či 
ďalšieho zariadenia s technológiou Bluetooth, čo vám dáva 24/7 
prehľad a rôzne možnosti otvárania.

• Vytvorte, duplikujte a použite virtuálne kľúče k vstupu 
do vašich dverí priamo z vášho inteligentného telefónu, 
tabletu alebo akéhokoľvek Bluetooth zariadenia.

• Využíva kryptovanú Bluetooth technológiu, bez 
závislosti na pokrytí bezdrôtovou sieťou.

• Záskavate informácie o zamknutí / odomknutí dverí, 
či aktuálnom stave batérie.

• Vlastný management virtuálnych kľúčov, ktorý 
umožňuje riadenie prístupov k vašemu bytu či domu.

• Technická podpora priamo na vašom inteligentnom 
telefóne.



PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

       24/7 
               VO VAŠOM 
                teleFÓne



Výhody elektronickej vložky entRtm:

• Kompatibilné s väčšinou typov dverí a veľkostí

• Jednoduchá inštalácia na Vaše dvere, bez potreby vŕtania či ťahania káblov

• Batériové napájanie - nezávislé na napájaní zo siete

• Bezpečná a kryptovaná bezdrôtová kominikácia medzi jednotlivými prvkami systému 

• Automatické zamykanie - postačí zavrieť dvere a zamknú sa automaticky

Vysoko zabezpečený prístup - možnosti ovládania

ENTRTM vám poskytuje mnoho možností ovládania a vytvára váš vlastný prístupový 
systém. Vyberte si tie možnosti, ktoré najlepšie vyhovujú vašim požiadavkám a 
zaistia vám pohodlie. 

Otlačok 
prstu

Inteligentný 
telefón

Bezdrôtová 
klávesnica

Diaľkové 
ovládanie



entRtm bezdrôtová klávesnica 
Preddefinujte si až 20 rôznych kódov. 
Akonáhle je kód nahraný do zariadenia, 
budete schopní bezpečne ovládať Vaše 
dvere. Veľmi jednoduché na inštaláciu 
a programovanie.

entRtm čítačka otlačkov prstov.
Čítačka otlačkov prstov vám umožňuje 
zadať až 20 rôznych užívateľských 
otlačkov. Samozrejme je možné 
použiť v kombinácii s bezdrôtovou 
klávesnicou. Autorizáciu (časové 
povolenie) je možné nastaviť pre 
jednotlivých užívateľov rôzne.

entRtm diaľkové ovládanie. 
Samostatný diaľkový ovládač dokáže Vaše 
dvere odomknúť z úctivej vzdialenosti, 
a to ako zvonku, tak zvnútra Vašich 
dverí. Veľmi jednoduchá inštalácia či 
odinštalovanie. Každý systém ENTRTM je 
schopný pojať 20 diaľkových ovládačov.

Jednoduché ovládanie, 
jednoduché dobíjanie.

entRtm nabíjačka
Batérie inštalované v jednotke ENTRTM 
sú veľmi výkonné a ekologicky šetrné. S 
dvomi možnosťami nabíjania - drôtové a 
bezdrôtové - môžete veľmi jednoducho a
pohodlne udržať váš ENTRTM plne funkčný.



Mul-T-Lock ako obchodná značka a "muscleman" logo, či ďalšie značky, mená alebo logá používané firmou Mul-T-Lock  v oblasti zamykanie označené ® alebo ™ , sú registrované obchodné 
značky MUL-T-LOCK Ltd. v rôznych krajinách. Mul-T-Lock si vyhradzuje právo na zmenu či vylepšenie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. © 2015 Mul-T-Lock Technologies Ltd.
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