ÚJ:
SmartKey rádiós ajtózár-meghajtás
Ajtók kényelmes nyitása és be- / kireteszelése

SmartKey rádiós ajtózár-meghajtás

Egyszerűen felszerelhető házbejárati és lakótéri, valamint mellékbejárati ajtókra

Nyissa az ajtózárat egyszerűen a kéziadón, rádiós
belső nyomógombon lévő gomb megnyomásával,
okostelefonján* lévő BiSecur App alkalmazással
vagy a SmartKey érzékelő felületével. Így többé
nem kell bevásárló táskáit letennie, hogy házának,
lakásának ajtaját kinyissa. Akár rollátorral /
kerekes székkel vagy babakocsival is sokkal
egyszerűbben juthat be házába, lakásába, mert
az ajtót Ön már távolról nyitni tudja. A reteszelés
vagy gombnyomásra vagy egy meghatározott
idő után automatikusan történik meg. Így az
ajtózár biztonságosan reteszel és védelmet
nyújt a betöréssel szemben.
Magasabb használati kényelem
• Ajtózár bereteszelése ill. kireteszelése
• Ajtó nyitása (a zárnyelv egy előre
meghatározott idő után visszahúzódik és az
ajtó egy enyhe nyomásra felnyitható lesz)
• Működtetés kéziadóval, rádiós belső
nyomógombbal vagy BiSecur App
alkalmazással
• Automatikus kényelmi reteszelés, választhatóan
30, 60 vagy 120 mp után vagy a gombnyomást
követő késleltetéssel
• Szükséghelyzetben a kézi nyitás és zárás
mindig lehetséges** (kívülről a szokásos módon
kulccsal; belülről a kézikerék segítségével)

Ajtózár bereteszelve

Ajtózár kireteszelve

Ideális az utólagos felszereléshez
• Rugalmas felszerelés rászorítással, ragasztással
vagy csavarozással az ajtó belső oldalán
• Nincs sérülés az ajtón vagy a tokon
(ideális bérlakásokhoz is)
• Egyszerűen rá kell húzni a zárba
bedugott kulcsra***
• Drótnélküli telepítés, elemes működtetés
(működési idő kb. 1 év****, napi
8 nyitásciklus esetén)

Az ajtózár fehér vagy ezüstszínben kapható,
feliratozott gombokkal ellátott HSE 4 SK BS
kéziadóval együtt

* Opcionális BiSecur Gateway szükséges
** Szükség- és veszélyfunkciós
hengerzárbetét szükséges
*** A hengerzárnak belül 7 – 12 mm-t kell
kinyúlnia, a kulcs fejét 4 – 7 mm-re kell
lerövidíteni
**** Az ajtó ill. a zár könnyűjárásától, valamint
a behelyezett elemektől függően!
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• Akusztikus / optikai visszajelzés a meghajtáson,
ha az ajtózár be- / kireteszelése vagy
nyitása megtörtént
• Lekérdezés az opcionális HS 5 BS kéziadón
vagy a FIT 5 rádiós belső nyomógombon,
hogy az ajtó be- és kireteszelt állapotú-e.
Már nem kell esténként az ajtóhoz mennie,
hogy ellenőrizze, annak reteszelése
megtörtént-e
• BiSecur rádiós rendszer rendkívül
biztonságos titkosítási módszerekkel
• Nyugalmi üzemmód deaktivált rádióval

www.hoermann.com

Biztonságos kontroll

