
 

Интелигентно заключващо 

решение 

Без ключове. Бъди свободен 

Направете вашата врата по-умна. 

 
 

 
С ENTR ключовете са само един от начините да се отвори 

вратата ви. Вземете интелигентното решение, което ви 

позволява да контролирате заключването и отключването 

на врати директно от вашия смартфон, таблет или друго 

устройство за достъп – дистанционно, код или пръстов 

отпечатък. 



  

С комбинирането на Mul-T-Lock High Security  

и развити модерни технологии,  

ENTR дава Ви дава сигурен и удобен контрол на достъпа до вашия дом.  

Без ключове. Бъди свободен 

Сигурност 

удобство 

контрол 



  

С ENTR App Вие може да отключвате и заключвате вашите  

врати посредством вашият смартфон, таблет или друго  

устройство, притежаващо Bluetooth, осигуряващи постянен контрол  

и възможности за управление: 

•  Създавате виртуални  ключове, за да отваряте  

Вашата врата директно от вашият смартфон, таблет  

или устройство притежаващо Bluetooth 

•  Получавате информация за състоянието на батериите 

•  Управлявате виртуални ключове 

Контрол на достъпа 
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               от Вашия                 

Smartphone 

Без ключове. Бъди свободен 



ENTR ви предоставя широка гама от устройства, които ще ви дадат контрол на 

достъпа. Изберете тези, които най-добре отговарят на вашите нужди 

 

        

    

 

                            

 

 

   

ENTR акценти: 

• Идеален за всеки размер и тип врата 

• Автоматично заключване – затворете и заключването е автоматично 

• Сигурна, криптирана безжична комуникация между елементите в 
системата 

• без кабели - ENTR се захранва с батерии 
 

ENTR дистанционното,  

работещо с батерия,  

отключва вратата от разстояние. 

 

 

 

Лесно за използване, 

лесно за зареждане 

ENTR зареждане: 

 

 

 

 

ENTR работи с презареждащи се      

акумулаторни батерии.  

Пръстов  

отпечатък 
Дистационно 

управление 

Смартфон Код 

ENTR Клавиатура с четец за пръстов отпечатък 

Отпечатъкът ви дава повече контрол и функционалност,  

което позволява да използвате или пръстови отпечатъци  

или някой от 20-те кода, 

за да отключите вратите си.  

Опции  за достъп с  висока степен на сигурност 
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