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Tot 20 sleutels
Smart is, als het makkelijk is: Onze KeyGarage™ 797 Smart-BT kan worden bediend via Bluetooth® en een app.
Onze KeyGarage™ 797 Smart-BT met beugel is een geweldige manier om tijdelijk en flexibel max. 20 sleutels, drie
autosleutels of 30 plastic pasjes/kaarten te verstrekken aan verschillende groepen mensen. Bevestig ze eenvoudig aan
deurknoppen, balustrades of handgrepen. Als beheerder kunt u via de app een cijfercode van zes cijfers genereren
voor extra personen. Zo hebben zij ook zonder smartphone toegang tot de in de slimme KeyGarage opgeslagen
voorwerpen, bijvoorbeeld uw vakantiegasten in de vakantiewoning, klusjesmannen, schoonmakers, mobiele
zorgdiensten en nog veel meer. Een andere mogelijkheid is om via de app een elektronisch toegangsticket te sturen.
Onze Bluetooth® KeyGarage heeft de veiligste AES-128 bit encryptie die momenteel verkrijgbaar is. Binnenin zitten
twee haken voor sleutels. De batterijen kunnen op elk moment worden vervangen zonder de KeyGarage™ 797
Smart-BT te openen. Wij adviseren om de KeyGarage™ 797 Smart-BT te gebruiken op overdekte plekken in de
buitenlucht.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•

Grote, stabiele metalen behuizing
Verlicht elektronisch toetsenbord voor het invoeren van een 6-cijferige cijfercode
Beheer en gebruik van de KeyGarage™ via de HomeTec Pro Bluetooth-app
Het genereren en verzenden van persoonlijke toegangstickets of een 6-cijferige code voor meerdere gebruikers
Inzage in de logboekgeschiedenis en actuele gebruikers
Capaciteit voor maximaal 20 sleutels, maximaal 3 autosleutels of maximaal 30 plastic pasjes/kaarten
Geïntegreerde sleutelhaak voor het ophangen van sleutels/sleutelbossen
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•
•

Automatische vergrendeling
Batterijvakje voor 2 x AA batterijen, van buitenaf toegankelijk

Gebruik en bediening
•
•
•
•
•

Voor het veilig opbergen van sleutels of kleine waardevolle spullen voor bevoegde personen
Snelle en gemakkelijke toegang voor vaak wisselende groepen mensen (bijv. klusjesmannen, bedieningspersoneel,
vakantiegasten, autoverhuur, appartementencomplexen, zorgdiensten)
Toegangsmogelijkheid door het genereren en doorgeven van een cijfercode of door het versturen van een
elektronisch toegangsticket via de HomeTec Pro Bluetooth-app
Bevestiging met beugel voor flexibel en tijdelijk gebruik binnenshuis of overdekt buitenshuis (bijv. op
deurknoppen, balustrades of handgrepen)
Met grote opbergruimte binnenin voor het bewaren van hele sleutelbossen

Variants
•
•

Kleur: zwart-zilver
787 SMART-BT: KeyGarage™ voor wandmontage

Technical Data - 797 SMART-BT with shackle
Aantal Cards
Aantal sleutels
Afwerking
Beugel breedte b
Beugel hoogte c
Beugeldiameter d
Breedte a
Gewicht
Hoog f
diep e
EAN

30
20
zwart-zilver
40 mm
49 mm
8 mm
82,5 mm
888 g
179 mm
63 mm
4003318638251
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