
ENTR INTELIGENTNÝ ZÁMOK
Získajte väčšie bezpečie, pohodlie a kontrolu.

Technická špecifikácia

Váš predajca:

JEDNOTKA DATA 

Bluetooth Smart Technology – komunikácia 
medzi jednotkou za mobilným telefónom Bluetooth 4.0 

Bezdrôtová komunikácia na protokole AES 128
(medzi jednotkou a zariadeniami) 2.4 GHz

Typ batérie Nabíjacia Lithium-ion 

Charakteristika batérie 7.4V 2600mAh

Nabíjačka 12VDC @ 1A

Rozmery 150mm x 55mm x 54mm

Váha 380g

Prevádzková teplota -10°C ~ +50°C

IP krytie (ochrana) IP44

Mobilná aplikácia - požiadavky
iOS 7 a vyšší; min.iPhone 4S
Android 4.3 a vyšší; min Nexus4, Samsung S3, 
Galaxy Note

Minimálny rozmer vonkajšej strany vložky 31mm

Maximálny rozmer vnútornej strany vložky 65mm 

Minimálny rozmer vnútornej strany vložky 35mm

Typ vložky Interactive+ / MT5+ / 4.bezpečnostná trieda,  
NBÚ certifikácia, plávajúci kódovací prvok v kľúči 
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Mul-T-Lock ako obchodná značka a „muscleman“ logo,  
alebo ďalšie značky, mená či logá používané firmou Mul-T-Lock 
a označené ® alebo ™, sú registrované obchodné značky  
Mul-TLock Ltd. V rôznych krajinách. Mul-T-Lock si vyhradzuje 
právo na zmenu alebo vylepšenie produktu bez predchádzajúceho 
upozornenia. ©2015 Mul-T-Lock Technologies Ltd.



Vytvorte zo svojich 
obyčajných dverí  

„inteligentné dvere“.

ENTRTM čítačka  
odtlačkov prstov
Čítačka odtlačkov 
prstov Vám umožňuje 
zadať až 20 rôznych 
užívateľských odtlačkov. 
Samozrejme je možné 
použitie 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 odinštalácia. 
Každý systém ENTR 
je schopný prijať až 20 
diaľkových ovládačov.

ENTRTM bezdrôtová 
klávesnica
Preddefinujte si až 20 
rôznych kódov. Akonáhle 
je kód nahraný do zari-
adenia, budete schopní 
bezpečne ovládať Vaše 
dvere. Veľmi jednoduché 
na inštaláciu a programo- 
vanie.

ENTRTM mobilna 
aplikácia
Ovládajte zámok svojím 
smartfónom, ktorý máte 
vždy pri sebe. Využite  
naplno možnosti zdieľania  
prístupových práv 
pomocou SMS a emailu 
pre vašich príbuzných či 
priateľov. Už nikdy žiadne 
kľúče pod rohožkou!

•  ENTR je inteligentný zámok 
pre akékoľvek dvere  
s výnimočne jednoduchým  
a intuitívnym ovládaním

•  Už žiadne stratené kľúče

•  Váš súkromný prístupový 
systém umožní vydávať  
a mazať elektronické kľúče 
bez ďalších nákladov

•  Zámok disponuje funkciou 
automatického zamykania 
vašich dverí

•  Vy rozhodnete kto a kedy 
vstúpi do Vášho bytu / domu 
/ kancelárie

•  Unikátne mechanické 
zabezpečenie (vložka 
Interactive +) súčasťou 
dodávky

•  Kryptovaná komunikácia 
Bluetooth na najvyššej 
úrovni

•  Šifrovaná bezdrôtová 
komunikácia zabezpečuje 
Vaše bezpečie

ENTRTM nabíjačky
Batérie inštalované v jednotke 
ENTR sú veľmi výkonné  
a ekologicky šetrné. S dvomi 
možnosťami nabíjania: 
sieťové a bezdrôtové. Môžete 
jednoducho a pohodlne  
udržať Váš ENTR plne v chode, 
a to veľmi ľahko.


