Eenvoudig openen van deuren met een smartphone.
De nieuwe intelligente toegangsverlening met WLAN-techniek.

Dagelijks gebruikt u uw smartphone voor meerdere toepassingen. Ook al om de
deur te openen? Dit kan op eenvoudige wijze ook met uw mobiel geregeld worden. Openen en toezicht houden van uw deur kan probleemloos en comfortabel met uw smartphone. SmartConnect easy maakt een eind aan die onhandige
sleutels, die altijd zoek zijn. Gebruik hiervoor uw smartphone. Zo eenvoudig gaat
inmiddels het sluit- en wooncomfort.
SmartConnect easy staat niet alleen garant voor een slimme bediening, maar ook
voor een eenvoudige, kabelloze en efficiënte installatie. Slechts een standaard
wandcontactdoos is voldoende, de rest geschiedt uitsluitend via een gebruiksvriendelijke app. Het toekomstgerichte SmartConnect easy systeem is de meest
optimale oplossing om veilig uw huis- of welke deur dan ook te openen en hierop
toezicht te houden. Geniet van het veilige gevoel ook onderweg, op welke plaats
dan ook, simpel door on-line met het systeem te communiceren. Niets is geruststellender als de deur goed gesloten is.

Smart-Home techniek voor de deur

SmartConnect easy – voor aansturing van
de FUHR Motor meerpuntssluitingen.
Heel eenvoudig met uw smartphone openen en toezicht houden op de FUHR
motor-meerpuntssluitingen. De intelligente besturing van SmartConnect easy
draagt er zorg voor dat er nog meer toepassingen mogelijk zijn. Heeft u een hekel
aan regen en of donkerte: dan kunt u uw garagedeur en of verlichting ook bedienen met de smartphone vanuit de auto.
Nu al staan er meerdere systeem componenten voor het moderne wonen tot uw
beschikking: elektrische sluitplaten, deurbel, schakelbare wandcontactdozen,
universele draadloze ontvangers voor garagedeuren, poorten of rolluiken. SmartConnect easy – ideeën voor verhoging wooncomfort buiten de deur om – achter
deze moderne toegangsverleningstechniek staat een vooraanstaande Duitse producent van hoogwaardige meerpuntssluitingen.

Uw slimme voordelen:
• Comfortabele aansturing en toezicht op de FUHR meerpuntssluitingen
• Smart-Home ansturing van garagedeur, verlichting, elektrische sluitplaat etc.
• Individueel gebruiksbeheer, tot 200 gebruikers
• Het opslaan van 1000 journaalposten
• Draadloos en veilig dankzij WLAN-techniek
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• Eenvoudig in te richten in de lokale WLAN en internetomgeving
FUHR Benelux B.V.

• Makkelijk en intuïtief te bedienen app voor iOS en Android
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• Eenvoudig uit te breiden

Voor meer informatie vewijzen wij u graag naar
onze website: www.smart-door.net

