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SmartConnect door.
Bezpieczeństwo zaczyna się przed drzwiami.  

Inteligentny wideodomofon.



Inteligentny wideodomofon
Nie pomiń nikogo, kto Cię odwiedza – wszystko jedno, gdzie jesteś.

Korzyści dla użytkownika końcowego:

    
Obszerna funkcjonalność SmartHome: 
za pomocą SmartConnectdoor 
można sterować dodatkowymi 
drzwiami z zamkami silnikowymi, 
elektrozaczepami lub wkładkami 
elektronicznymi, jak również bramami 
garażowymi, oświetleniem, pilot 
radiowy itp.

System SmartHome zaprojektowany 
z uwzględnieniem restrykcyjnych 
wymagań odnośnie do bezpieczeństwa. 
Mechanizmy zamykające o wysokim 
bezpieczeństwie i rezygnacja z serwisów 
w chmurze do sterowania dostępem.

Intuicyjna obsługa domofonu 
przez aplikację.

Inteligentna alternatywa dla 
drogich i pracochłonnych w instalacji 
systemów domofonowych.

Niezależny od miejsca pobytu 
kontakt z odwiedzającymi. 
Uprawnione urządzenia mobilne 
otrzymują powiadomienie push 
po dzwonku do drzwi.

Różnorodne funkcje: zobaczenie 
użytkowników, rozmowa z nimi, 
otwarcie drzwi albo odprawienie, 
jak również włączenie oświetlenia 
nocnego i wykonanie zdjęcia 
dzwoniącej osoby.

Dodatkowe bezpieczeństwo: 
Dzwoniącej osobie sugeruje się 
obecność, użytkownik widzi, 
kto stoi przed drzwiami.

Zintegrowany dotykowy dzwonek 
do drzwi oraz dodatkowa 
możliwość podłączenia dzwonka 
do drzwi lub wyłącznika światła na 
bramie/ogrodzeniu.

Otwarcie drzwi dodatkowo za 
pomocą połączenia Bluetooth lub 
RFID.

Włączenie systemu do domowej 
sieci WLAN zapewnia minimalną 
pracochłonność konfiguracji. 
Opcjonalnie możliwe jest również 
połączenie LAN.

Indywidualne zarządzanie 
użytkownikami z profilami  
czasowymi.

Monitoring stanu drzwi.

Protokołowanie wszelkich zdarzeń.

SmartConnect door jest 

nowoczesnym, inteligentnym 

wideodomofonem, który otwiera 

przed Tobą nowe możliwości. 

Za pomocą tabletu lub smartfona 

skontaktujesz się zawsze i wszędzie 

z osobami, które Cię odwiedzają, 

nawet gdy nie jesteś w domu. 

W tym małym i dyskretnym module 

drzwiowym kryje się ponadto 

serwer SmartHome, dzięki któremu 

można zarządzać użytkownikami 

i uprawnieniami dostępu oraz 

np. włączać i wyłączać oświetlenie. 

Bez pracochłonnego okablowania 

i drogich jednostek analizujących 

i sterujących SmartConnect door 

daje użytkownikowi końcowemu 

i producentowi drzwi wiele korzyści, 

które w tej kombinacji są jedyne 

w swoim rodzaju.
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SmartConnect
door

Inteligentny wideodomofon
Nie pomiń nikogo, kto Cię odwiedza – wszystko jedno, gdzie jesteś.

12 V

Korzyści dla producenta:

Wartość dodana: Drzwi 
są uzupełnione o kolejny, 
inteligentny komponent 
i uwzględnienie dodatkowych 
mechanizmów nie jest 
potrzebne.

Wyposażenie wraz ze 
sprawdzeniem jednostki 
drzwiowej i wideodomofonu 
można wykonać w zakładzie 
produkującym drzwi.

Prosty montaż w jednostce 
drzwiowej – bez otworów 
rewizyjnych i pracochłonnego 
okablowania.

Potrzebne jest wyłącznie zasilanie 
12 lub 24 V. Otwarcie drzwi 
odbywa się drogą radiową, przez 
moduł radiowy smart.

Zintegrowany zasobnik energii 
dla korzystania z modułu również 
w drzwiach z elektrostykami bez 
przejścia kablowego.

Dostępne jest podłączenie 
dodatkowych dzwonków 
zewnętrznych.

Przez opcjonalny moduł 
połączeniowy może być 
przyłączonych kilka znajdujących 
się w budynku dzwonków.

Połączenie z zamkami 
silnikowymi FUHR zbiera 
punkty za imponujący zakres 
funkcji i sprawia, że montaż jest 
szczególnie prosty.

SmartConnect door jest również 
kompatybilny z wszystkimi 
dostępnymi w handlu zamkami 
silnikowymi i elektrozaczepami.

Liczne możliwości podłączenia 
oferują prawdziwą wartość 
dodaną. Przykładowo bramami 
garażowymi, wkładkami 
cyfrowymi, roletami, oświetleniem 
i wieloma innymi elementami 
można też sterować za pomocą 
SmartConnect door.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
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Wypełnienie 
drzwi

Profil skrzydła

Pod tynkiem

SmartConnect door.
Elastyczność lokalizacji, prostota montażu.

Dzięki zwartej budowie można 

zrealizować różne sposoby 

montażu we wszystkich 

materiałach, z których są 

produkowane drzwi.

Montaż jest możliwy zarówno 

w profilu skrzydła, jak i w wy-

pełnieniu drzwi. Szerokość i głę-

bokość modułu odpowiadają 

rozmiarom montażowym np. 

skanera palców FUHR.

Proste wzornictwo nie wpływa 

niekorzystnie na wygląd drzwi.

Opcjonalnie dostępny 

jest wariant do montażu 

podtynkowego obok drzwi.

Wszystkie informacje dotyczące ilustracji, produktów, wymiarów i wykonania 
są zgodne ze stanem w dniu złożenia do druku. Zastrzegamy sobie prawo do 
zmian, które służą postępowi technicznemu i dalszemu rozwojowi. Nie jest 
możliwe dochodzenie roszczeń dotyczących modeli i produktów. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędy w druku.
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