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U-Bolt
PIN-kódos Bluetooth-on 
vezérelhető okos zár

Forradalmi megoldás a bejárati ajtón   
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Mi is az Ultraloq U-Bolt?

Hogyan működik az
Ultraloq okos zár? 

Otthon

Airbnb szálláson Munkahelyen

Bárkinek a családban
Ideális minden bejárati ajtóra, legyen az főbejárat, 
hátsó vagy oldal bejárat, ahol számít a biztonság. 

Az Ultraloq U-Bolt Pro és a Bridge segítségével 
ideiglenes hozzáférést adhat vendégeinek egy adott 
időszakra anélkül, hogy a helyszínre kellene mennie.

Minden egyes iroda helyiséghez adható hozzáférés, 
amely bármikor visszavonható és a belépések is 
ellenőrizhetők. Nincsenek többé kulcs problémák: a
U-tec APP segítségével minden gyorsan intézhető.

Használhatja bárki a családban okostelefonnal vagy 
nélküle is. A PIN-kód ideális a gyerekenek, az időseknek, 
akiknek nincs okostelefonjuk. 

Bluetooth csatlakozás
Az okostelefonja a kulcsa is egyben: nyissa 
a zárat a U-tec APP segítségével az 
okostelefonját használva.

Ideiglenes kód és Ekey kulcs      
Egyszerűen hozhat létre ideiglenes kódot és 
Ekey-t az Ön vendége számára a U-tec APP-ban.

Auto zárás
Automatikus visszazárás az Ön megnövelt 
biztonsága és kényelme érdekében.

Egyszerű szerelés
Nincs szükség kábelezésre. A mellékelt sablon 
segítségével gyorsan felszerelhető az ajtóra.

Hosszú elem élettartam
4 db AA LR6 (ceruza) elem. Akár 8 000
nyitás. Riasztás kimerülő elem esetén.

Auto nyitás
A zár automatikusan kinyit, amikor hazaér, ha az
okostelefonja a zsebbében van.

Anti-peep számbillentyűzet
Definiálható 4-8-jegyű PIN kódok. Leolvasás 
elleni védelem. Háttérvilágítású gombok.

Magic Shake
Csak “rázza meg” a telefonját a zár nyitásához.

Mechanikus kulcs
Tartalék mechanikus kulcs az esetléeges 
vésznyitás elvégzéséhez.

Stabil és ellenálló
Tartós cink ötvözetből készült ház. 
Időjárásálló külső szerelvény.

Az U-Bolt egy biztonságos és megfizethető áru retesz zár, amely kulcsmentes 
nyitást biztosít egy Bluetooth képes okostelefon segítségével. Megoszthat Ekey 
ideiglenes jogosultságokat barátaival, vendégeivel A Bridge frissítés lehetővé 
teszi az ajtóhoz való hozzáférés vezérlését miközben távol van otthonától, és 
felügyelheti az összes eseményt is a távolból.
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U-tec App

Egyéb tulajdonságok

Kiterjesztett kettős adat
titkosítás

Ultraloq U-Bolt Pro 128-bites AES 
titkosítást használ és egy dinamikus 
kulcsot másodszintű védelemként. 

Távvezérlés
A Bridge-el távnyithatja a zárat, 

vagy megoszthat ideiglenes Ekey-t
vagy PIN-t a vendégével távolról.

Bridge WiFi adapter

Nyissa az Ultraloq okos zárat bármikor, bárhonnan a világon.
Azonnal beengedheti barátait, vendégeit házába távolról az 
okostelefonja segítségével.
Osszon meg ideiglenes hozzáférést vendégeinek távolról.
Azonnali értesítést kaphat mindig, ha valaki kinyitotta az ajtaját.
Láthatja a felhasználókat és az eseményeket akárhol van is éppen.
A Wi-Fi-n az otthoni hálózatára, a Bluetooth-on pedig az Ultraloq 
okos zárhoz csatlakozik egyszerre az adapter.
A U-tec App egyaránt működik iOS és Android eszközön.
Használható az Alexa, Google Assistant és IFTTT szolgáltatásokkal.
Nincs semmilyen havi szolgáltatási díj.

Menj távol és használd!

Tartozékok

Kulcs nélküli nyitás Felhasználók Napló bejegyzések
A U-tec APP segítségével 
okostelefonjával nyithat ajtót.

Adjon hozzá vagy töröljön felhasz-
nálókat. Kezelje, ki és mikor nyithatja 
az ajtót.

Okostelefonján láthatja, hogy ki és 
pontosan mikor lépett be az ajtón.

Ekey és PIN küldés
Adjon jogosultságot adott 

dátumra vagy nyitásszámra.

WORKS WITH

Két nyitási állapot
Auto zárás és szabad átjárás.

3-színű LED jelzések
A LED-ek mutatják a jogosult/
visszautasított hozzáférést, a 

Bluetooth kapcsolat felvételt, az 
elemek és a zárás állapotát.

A kevesebb több
Ultraloq U-Bolt Pro a stílus és 
használhatóság harmóniájára 

épülve terveződött meg.
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Specifikáció

COPYRIGHT © 2019 U-TEC GROUP INC. ALL RIGHTS RESERVED.
U-tec and Utraloq brands and products are trademarked and protected
under law in the United States. Unauthorized use is protected.

U-tec Group Inc.

41656 Christy Street, Fremont, CA 94538

www.u-tec.com

Típus                         U-Bolt                                                         

Csatlakozás        Bluetooth 4.0, WiFi (Ultraloq Bridge szükséges)  

Azonosítási mód   Kód és Bluetooth (okostelefon APP)

Kód                                           4-8-jegyű definiálható

Kód kapacitás                      60

Billentyűzet megvilágítás   Igen

Felhasználó kapacitás        60

Ideiglenes kód vagy Ekey  Igen

Kompatibilis okostelefon iOS és Android

Távoli elérés                     Igen, Ultraloq Bridge WiFi adapter szükséges

Mechanikus vésznyitás Igen, kulcs

Külső megtáplálás vésznyitáshoz                      Igen, Micro-USB csatlakozón

Tápellátás                                                                  6V (4 db alkáli tartós AA elem)

Működési hőmérséklet                                         Kültéri egység: -30 °C ~ +65 °C

                                                Beltéri egység: -10 °C ~ +55 °C

Elem élettartam           Kb. 1 év (8 000 nyitás)

LED visszajelzés Piros, zöld és kék

Kompatibilis okosotthon rendszer                   Alexa, Google Assistant, IFTTT (Ultraloq Bridge szükséges)               

Zár kialakítás                       Retesz zár

Ajtó megmunkálás           54 mm átm. furat a készüléknek és 25 mm átm. furat a zártestnek 

Ajtó vastagság                  33 mm - 50 mm

Zártest mélység          Állítható: 60 vagy 70 mm

Nyitásirány (bal/jobb)                            Átfordítható

Ház anyaga                Erős cink ötvözet

Kivitel                                                    Fekete és ezüst kombinációja

Méretek                                                                     75 x 75 x 16 mm (kültéri egység)

                                                                                     75 x 125 x 35.3 mm (beltéri egység)                                 

Tömeg                                                                       1.5 kg

TTTooovvvááábbbbbbiii   iiinnnfffooorrrmmmáááccciiióóó::: 

DIGICO Kft. 
1032 Budapest, Föld u. 54. 
Tel.: +36-1-462-0323   +36-70-630-9181 
Email: bio@digico.hu
WEB: www.biometrikusbelepteto.hu
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