INTELLIGENTE SLOT OPLOSSINGEN

Key free. Be free

Verander je deur in een slimme deur.
Met de ENTR (intelligente slot
oplossingen) beheert u uw deur met
een afstandsbediening, smartphone,
tablet of andere ENTR producten.

Key free. Be free

Veiligheid,
gebruiksvriendelijk
en éénvoudig beheer.
De ENTR met vaste cilinder vervangt de bestaande cilinder.
In enkele minuten is uw deur klaar voor de toekomst.

Combineer de Mul-T-Lock producten met hedendaagse geavanceerde technologiëen.
ENTR geeft u een veilige en gemakkelijke sleutelloze controle over de toegang
tot uw woning. U heeft gevarieerde manieren om uw deur te openen binnen vooraf
geprogrammeerde tijdzones en andere bepaalde autorisaties.
ENTR, bepaal zelf de controle over uw woning.

TOEGANGSBEHEER

Met de Mul-T-lock ENTR-App op uw smartphone of tablet heeft
u middels Bluetooth een controle van 24/7. U bepaald zelf wie er
wanneer toegang krijgt.

24/7

• Beheer, creëer, dupliceer en gebruik virtuele sleutels
om uw deur te openen direct vanaf uw smartphone,
tablet of andere Bluetooth geschikte systemen

MET UW
Smartphone

• Maakt gebruik van versleutelde intelligente
Bluetooth technologie, onafhankelijk van een
netwerk
• Ontvangt meldingen als zijnde deur open of dicht en
batterij niveau
• Self-management van virtuele sleutels en
geprogrammeerde tijdschema's
• Tecnhnisch support met gebruik van uw smartphone

Key free. Be free

ENTR Eigenschappen:
• Past op bijna iedere deur
• Eenvoudig te installeren in een bestaande situatie zonder te boren of te
bekabelen
• Ingebouwde oplaadbare accu maakt bekabeling overbodig
• Veilig versleutelde en draadloze communicatie tussen de systeem elementen
• Automatische vergrendeling. De ENTR sluit uw deur zelf af

Veilige oplossing voor eenvoudig toegangsbeheer
ENTR voorziet u van een diversiteit aan producten met een eenvoudige
toegangscontrole. Gebruik die module welke het beste bij uw wensen aansluit.

ENTR Code paneel
Het draadloze ENTR codepaneel
ontgrendeld het slot automatisch na
het ingeven van de juiste code. Tot
20 verschillende gebruikerscodes.
Eenvoudig te installeren en te
programmeren.
ENTR Vingerprint codepaneel
Het codepaneel met vingerprint lezer
geeft u de controle en functionaliteit
die u toestaat om tot maximaal 20
gebruikers te definiëren. U kunt zowel
vingerprint als codes autoriseren. U
heeft uw gebruikers dus volledig in
beheer.

ENTR Afstandsbediening
Met de afstandsbediening opent u de
deur vanuit binnen - en van buitenaf.
Eenvoudig te programmeren.
Tot maximaal 20 afstandbedieningen in
te programmeren.

Eenvoudig in gebruik.
Eenvoudig op te laden.

Vingerprint

Afstandsbediening

Smartphone

Code

ENTR Opladers
ENTR oplaadbare accu`s zijn krachtig
en milieu vriendelijk. U kunt uw ENTR
opladen met een stekkeradapter of een
hangende draadloze oplader.

Slimme slot Oplossingen

Key free. Be free

www.mul-t-lock.com
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