
ENTR je inovatívne riešenie Smart 
Lock, ktoré používateľovi poskytuje 
celú škálu možností otvárania dverí bez 
použitia klasických kľúčov. Komplexné 
riešenie ENTR umožňuje svojmu použí-
vateľovi pohodlne a bezpečne kontro-
lovať vstup do domu alebo kancelárie, 
a to použitím akéhokoľvek pripojeného 
zariadenia, ako je napríklad smartfón 
alebo tablet alebo použitím osobného 
kódu, čítačky odtlačkov prstov alebo 
diaľkového ovládača.

ENTR™ 
moderné technológie pomáhajú riešiť 
uzamykanie a kontrolu priestorov

ENTR kombinuje silu vysoko bezpečnostnej mechanickej vložky Mul-T-Lock® a modernej 
elektromechanickej a digitálnej technológie a vytvára tak veľmi jednoduché a šikovné uza-
mykacie riešenie pre domov i kanceláriu. Využitím v súčasnosti veľmi rozšírených smartfónov 
a ďalších pripájacích zariadení môžu používatelia odomykať dvere, vopred naprogramovať 
oprávnenie na vstup a oveľa viac.
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Vytvorte virtuálne kľúče priamo zo svojho smartfónu
ENTR poskytuje používateľom Smart Lock riešenie jednoduché na používanie aj inšta-

láciu, ktoré ťaží z výdobytkov dnešného sveta. Používatelia si môžu zvoliť možnosť obsluho-
vať ENTR kódovaným touchpadom, čítačkou odtlačkov prstov alebo diaľkovým ovládačom. 
Okrem širokej škály možností získania prístupu je ENTR nenáročný na inštaláciu – inštalácia 
trvá iba niekoľko minút, pretože ENTR je bezdrôtový a je vhodný na každý typ dverí.

Už sa viac nemusíte spoliehať na kľúče
ENTR predstavuje ideálne riešenie pre rôzne typy používateľov. Rodiny s deťmi sa už 

viac nemusia báť straty kľúčov, v dôsledku ktorej sa nedokážu dostať domov. Jednotlivci, ktorí 
preferujú digitálne riešenia, môžu vstup do domu ovládať pomocou svojho smartfónu. Toto 
riešenie je veľmi šikovné aj pre starších ľudí, keďže ponúka bezpečný prístup do domu pre 
opatrovateľov a návštevy bez nutnosti prerozdeľovania kľúčov. Do budúcnosti by sa mal sys-
tém ENTR rozšíriť o schopnosť integrácie s domácim smart prostredím a dať tak zákazníkom 
možnosť kontroly a pohodlia v súlade s ich požiadavkami.

Skúsenosti užívateľov s ENTR™
Pracujúca matka troch detí je veľmi zaneprázdnená a má málo voľného času, keďže pra-

cuje ako marketingová manažérka. Jej tri dcéry prichádzajú domov popoludní, keď je ešte v 
práci. Zákazníčka hľadala jednoduché riešenie, vďaka ktorému by si nemusela robiť starosti, 
kým je v práci. Na internete si vyhľadala informácie o najnovších trendoch. Rozhodla sa pre  
ENTR od spoločnosti Mul-T-Lock, pretože jej dokáže ponúknuť najlepšie zabezpečenie, rov-
nako ako širokú škálu doplnkov bez toho, aby potrebovala hmotný kľúč. Objednala si služby 
profesionálneho zámočníka na inštaláciu tohto zámku.

Obavy v súvislosti s hlavným vstupom do domu:

1. V rôznych časoch počas dňa prichádzajú do domu ľudia, ktorí pomáhajú s domácnos-
ťou, rodičia atď.

2. Najstaršia dcéra často stráca kľúče.

Obavy pred inštaláciou:

Bude nutné vŕtanie? Práve jej namontovali nové dvere a nechcela ich poškodiť. Bude 
mať diery aj na stene pri dverách a všade neporiadok? Bude náročné naučiť sa ovládať 
túto novú technológiu?

Realita

Pri inštalácii je minimálny hluk, inštalácia je rýchla a bez neporiadku. Stará vložka bola 
vymenená za typ MT5+.

„Zámok ENTR je taký praktický! Dvere sa automaticky zatvárajú, keď odchádzame z 
domu, takže sa vždy cítime bezpečne. A technológia je veľmi intuitívna,” zdôverila sa 
zákazníčka. „Zvyčajne si musím robiť poznámky, keď mi niekto vysvetľuje inštaláciu novej 
technológie, ale so zámkom ENTR je odomykanie a zamykanie rýchle a jednoduché.“

Najstaršia dcéra dostala možnosť zamykania pomocou diaľkového ovládača. Matka má 
zamykanie na kód a záložný kľúč. Opatrovateľka má zamykanie na kód. Zákazníčka a jej 
manžel používajú aplikáciu v smartfóne. „Deti sú vždy také nadšené z nového spôsobu 
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odomykania, že odteraz vždy prichádzame domov i odchádzame z domu s radosťou,”uza-
tvára zákazníčka s úsmevom.

Získajte pocit bezpečia, pohodlia a kontroly v jednom jedinom 
uzamykacom systéme

Zlepšenie bezpečnosti – automatické zamykanie s bezpečnostnou vložkou Mul-T-Lock.

Absolútne pohodlie – na odomykanie Vašich dverí použite svoj smartfón, odtlačok prsta, 
PIN kód a oveľa viac iných možností.

Získajte kontrolu – s ENTR len Vy rozhodujete o tom, kto, kedy a ako vojde do Vášho 
domu.

Jednoduchá inštalácia – žiadne vŕtanie ani elektroinštalácia, jednoducho vylepšite Váš 
existujúci zámok.

Zaujíma Vás ako zámok funguje? Zaujíma Vás, kde ho môžete kúpiť? Obráťte sa na nášho 
autorizovaného partnera, ktorý Vám výrobok predvedie priamo u Vás. 

Aplikácia ENTR je ZDARMA dostupná pre operačné systémy Android i Apple. Aplikácia 
poskytuje nielen možnosť ovládať zámok, ale poskytuje tiež informácie o stave nabitia jednot-
ky a možnosť priraďovania „elektronických kľúčov“ novým uživateľom.
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