Inteligentne zamki do drzwi: BERN i RETINA

Otwórz mieszkanie będąc daleko…
Jesteś w pracy, a Twoje dziecko nie ma możliwości dostania się do
mieszkania, bo zapomniało klucza?
Jesteś właścicielem apartamentu przeznaczonego pod wynajem, nie
mieszkasz w jego pobliżu, a goście właśnie dotarli?
Niespodziewanie, podczas Twojej nieobecności, odwiedzili Cię goście,
których chciałbyś zaprosić do domu?
Dzięki zamkom Bern i Retina nie musisz spieszyć się z kluczem,
by otworzyć drzwi. Wystarczy telefon lub inne urządzenie mobilne
z zainstalowaną aplikacją Wulian Smart Home, a drzwi do domu
otworzysz z dowolnego miejsca!

Bern i Retina to nowoczesne, eleganckie, bezprzewodowe zamki do drzwi,
które charakteryzuje możliwość otwarcia w różny sposób:
używając aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym
stosując odcisk palca (kontrola biometryczna)
wykorzystując kod PIN
tradycyjnie, przy użyciu klucza
przy pomocy karty zbliżeniowej NFC
(dotyczy modelu Retina)

www.wulian.pl

www.wulian.pl
Ponadto zamki BERN i RETINA posiadają:
tryb sterowania za pomocą jednego przycisku (naciśnięcie przycisku opuszczania domu spowoduje np.: wyłączenie
wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego i włączenie urządzeń bezpieczeństwa w domu)
możliwość nadawania indywidualnych uprawnień różnym grupom: administratorom, użytkownikom i gościom.
W przypadku grupy goście można dodatkowo ustawić przedział czasu ważności kodu PIN
alarm sabotażowy informujący użytkowników za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych o próbie uszkodzenia
zamka lub włamania
dzwonek drzwiowy z wywołaniem lokalnym oraz za
pośrednictwem aplikacji na urządzeniach mobilnych
kamerę z reflektorem podczerwieni, dzięki której
użytkownik, przy wykorzystaniu aplikacji Wulian
Smart Home, będzie miał możliwość sprawdzenia
otoczenia przed drzwiami oraz komunikację
głosową z osobami przed nimi stojącymi
(tylko model RETINA)
możliwość nagrywania obrazu w przypadku, jeśli
osoba stojąca przed drzwiami będzie przed nimi
pozostawała dłużej niż 30 sekund
(tylko model RETINA)

Zamek Bern

Zamek Retina

*

*Prezentowane na ulotce kolory mogą odbiegać od rzeczywistej kolorystyki produktów.

Zamki Bern i Retina to doskonałe
rozwiązanie do przeznaczonych pod
wynajem apartamentów, mieszkań
i domów jednorodzinnych, hoteli,
biur i nie tylko!

