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Entrematic Smart Connect
Az Entrematic Smart Connect a legújabb rendszer a bejáratok irányításában, telefon applikáción vagy személyi számítógépen keresztül, táv- vagy
helyszíni vezérléssel. A Smart Connect melyet a kapu vagy az automatika közvetlen közelében szereltek fel, a rendszer központja. Köszönhetően a 2.4
GHz Wi-Fi kapcsolatnak, csatlakoztatható egy WLAN vagy egy LAN egységhez USB/Ethernet adaptert használva (opciónális). Az eszköz maximálisan
akár 3 automatikát is irányíthat. A vezeték nélküli érzékelők jelentik a kapu státuszát: nyit, zár, nyitva hagyva, akadály. A kamera valós idejű felvételeket
közvetít az eszköz kezelése közben. Utólagossan felszerelhető.
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INGYENES Entrematic Applikációk Play Store-ból vagy App Store-ból
Entrematic Smart Connect Applikáció:
- maximálisan 3 automatikát irányíthat
- valós idejjű videó rögzítés kapunként (2 fps)
- az applikáció egyszerre több Smart Connect-et is
irányíthat
- kapu állapot, hőmérséklet érzékelő
- esemény rögzítés a főoldalon

Entrematic CAM Applikáció:
- videó felvétel
(25 fps 50 Hz - 30 fps 60 Hz)
- értesítések
- video rögzítés és pillanatkép

UNIVERZÁLIS
minden kapugyártó számára, több operációs rendszerhez
 em csak Ditec Entrematic automatikákhoz!
N
Kompatibilis az összes versenytárs választékával!
Vezetékelési ábrák a következő linken: https://entrematic-smartconnect.com

 ompatibilis iOS és Android eszközökkel egyaránt.
K
A z összes böngészővel működik.

Okos otthonához csatlakoztatva
Az Entrematic Smart Connect a legnépszerűbb intelligens otthoni platformokkal integrálódik.
Gondokodjon hozzáféréséről úgy, mint még soha a geofencing és a hangvezérlés révén.

TEGYE OTTHONÁT OKOSSÁ
az Apple HomeKit segítségével

Az Entrematic Smart Connect egy része az otthoni
automatizálási rendszernek. A “Home” applikációnak
köszönhetően Apple eszközén, okossá varázsolhatja
HANGVEZÉRLÉS
otthonát. Megtervezett forgatókönyv szerint
Irányítsa automatikáját egy egyszerű
bevonhatja a különböző rendszereket
szóbeli paranccsal
úgy mint világítás, hőmérséklet
szabályzás, stb.

INTEGRÁCIÓ
az Otthoni Asszisztenssel

“Oké Google,
a kapu nyitva van még?”
“Hé Siri,
zárd be a kaput.”
“Alexa,
zárd be a kaput.”

GEOFENCING

Az IFTTT-vel való
közreműködésnek
köszönhetően személyes
appleteket hozhat létre:
például a GPS terület
konfigurálásával kezelheti az
automatikus közelségi nyitást.

EGYSZERŰ
telepítés
A rendszer 4 lépésben konfigurálható:
1 - telepítse az applikációt iOS / Android okos eszközén
2 - csatlakoztassa a Smart Connect-et a fő áramforráshoz
3 - kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat és automtikusan
csatlakoztathatja az eszközt otthoni rendszeréhez
4 - rögzítse a vezeték nélküli érintkezőt a kapuhoz

Utólag is felszerelhető!
Segítség lépésről- lépésre:
https://entrematic-smartconnect.com

EGYEDI
újítások
Távoli elérés

Videó felvétel*

Kapu nyitás, zárás vagy
felügyelet bárhonnan.

Ellenőrizze kapuját videón
keresztül bármikor, bárhonnan.
*IP kamera szükséges

Állapot jelentés

Felhasználó kezelés

Az Entrematic Smart Connect
rendszer értesíti Önt ha a kapu
nyílik, záródik vagy nyitva
marad!
Hőmérséklet és az elem állapot
jelzés is elérhető.

A korlátlan felhasználók
hozzáférését megadhatja,
megtagadhatja és módosíthatja
bárhol és bármikor!
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Entrematic Smart Connect
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Kültéri és beltéri kamera
Entrematic Smart Kamera

86 mm

42,4 mm

Vezeték nélküli dőlésérzékelő
Szekcionált kapukhoz ajánljuk

90,4 mm

15 mm

42,4 mm

Vezeték nélküli mágneses nyitás érzékelő
kert kapuhoz, oldalra nyíló-, úszó kapukhoz ajánljuk

Telepítési példa
Kapu

Garázskapu
vezeték nélküli mágneses
nyitás érzékelő
Entrematic
Smart Connect
(belülre)

Entrematic
Smart Connect

automatika

vezeték nélküli
dőlésérzékelő
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