
Praktičnost
Nemusíte si dělat starosti, pokud děti dorazí dříve ze školy nebo pokud 
se zdržíte v práci, zatímco ohlášená návštěva již zvoní u vašich dveří. 
S chytrým ENTR příslušenstvím můžete ovládat, kdo kdy vstoupí do vašeho 
domu a bytu. Můžete nastavit až 20 různých kódů. 

Snadné používání
Můžete si vybrat, jak budete odemykat dveře. Můžete používat PIN kód, 
dálkové ovládání, otisk prstu nebo svůj chytrý telefon.

Zabezpečení jako standard
Každý majitel domu či bytu chce mít pocit bezpečí. Bezpečná bezdrátová 
komunikace mezi jednotlivými prvky systému je založená na šifrovacím 
standardu AES128.

Vždy zapnuto
 Nemusíte se bát, že výpadek proudu vyřadí systém z činnosti. FAB ENTR® 
je napájen z akumulátoru. Nepotřebuje tedy žádné kabely ani dodávku 
proudu z elektrické sítě. Na slábnoucí akumulátor budete 
včas upozorněni.

• Čelní rozměry150 mm x 55 mm x 54 mm
• Provozní teplota -10 °C ~ +50 °C
• Vodovzdornost IP44 
• Komunikační frekvence mezi dveřní jednotkou a zařízením 

pro zadávání údajů: 2,4 GHz
• Typ a kapacita akumulátoru: dobíjecí lithium-ion akumulátor, 

7,4 V, 2600 mAh
• Bluetooth Smart Technology pro komunikaci mezi zámkem 

a smartphonem: Bluetooth v4.0

Systém FAB ENTR® poskytuje bezpečnou a praktickou kontrolu přístupu 
do vašeho domu či bytu bez použití klíčů. Dveře můžete odemykat různým 
způsobem. Můžete použít mobilní aplikaci, snímač otisků prstů, PIN kód nebo 
dálkové ovládání. Vyberte si způsob, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, 
nebo používejte jejich kombinaci.

Bezpečné. Jednoduché. Bez klíčů.
FAB ENTR® 



Funkce

• Z libovolných dveří učiní chytré dveře.

• Vhodný pro většinu typů a velikostí dveří:  Interní rozměry cylindrické vložky minimálně 35 mm, max. 80 mm (mezery 5 mm).

• Vytvořte virtuální klíče.

• Naprogramujte plánované ověřování přístupu se snímačem otisků prstů.

• Bezpečná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému založená na šifrovacím standardu AES128.

• Automatické zamykání – stačí zavřít dveře a zámek se automaticky zamkne.

• Snadná instalace do stávajících dveří – není zapotřebí žádné vrtání ani kabeláž.

• Mobilní připojení pro uživatele – zámek FAB ENTR® lze ovládat a monitorovat ze smartphonu či jiného zařízení s rozhraním Bluetooth.

• Bezpečnostní klíče – záložní řešení.

• FAB ENTR® má o 300  % nižší spotřebu energie než elektronické zámky napájené ze sítě.

Bezpečné. Jednoduché. Bez klíčů.
FAB ENTR® 

HOTLINE FAB ENTR +420 246 056 346
K dispozici v pracovní dny od 08:00 do 17:00. 

Pro více informací navštivte www.fab.cz/ENTR


