HomeTec Pro van ABUS – Deuren
openen met een druk op de knop.
Openen met de sleutel is verleden tijd!
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HomeTec Pro

HomeTec Pro van ABUS
Openen met de sleutel is verleden tijd!
Deuren op een makkelijke manier openen en afsluiten: de
tijden van het Wilde Westen zijn al lang voorbij – nu opent de
moderne Cowboy zijn huisdeur met een druk op de knop.
In plaats van beladen met boodschappentassen en kratten
drank vertwijfeld de sleutel te hanteren, drukt de gewiekste
cowboy van vandaag een keer op de knop van de afstandsbediening en de deur opent vanzelf.
Het optioneel verkrijgbare draadloze codeklavier biedt door het
intoetsen van een code perfect de mogelijkheid om een uitstap
te maken, zonder de afstandsbediening te moeten meenemen.
De montage is uiterst eenvoudig en snel gebeurd.

Gebruik en toepassing:
• Openen en vergrendelen met een druk op de knop of door het
intoetsen van een code
Bijzonderheden:
• Optimaal bedieningscomfort door een optionele draadloze
afstandsbediening en/of draadloos codeklavier.
• Geen speciale cilinder vereist – integratie in het bestaande
sluitsysteem mogelijk.
• Maximale beveiliging door een AES-versleuteling van 128 bit
• Volledig automatisch programmeren van de aandrijfmotor
• Kleuren: wit en zilver
Uw meerwaarde:
Wyatt Earp, een beroemde held uit het Wilde Westen zei al:
“Snel is goed, maar precisie is alles”.
Daarom ontgrendelt de HomeTec Pro van ABUS de huisdeur niet
alleen, maar opent ze ook – eenvoudig, snel en precies. De intelligente motoraansturing garandeert ondertussen een krachtig
openingsvermogen bij een geoptimaliseerd batterijverbruik.

HomeTec Pro

Montage en installatie.
De voorwaarden
De HomeTec Pro biedt drie componenten:
• Draadloze deurslotaandrijving
• Draadloos codeklavier
• Draadloze afstandsbediening
Om de draadloze deurslotaandrijving overeenkomstig zijn doel
te kunnen gebruiken, heeft u ofwel een afstandsbediening
of een draadloos codeklavier nodig. U heeft natuurlijk ook de
mogelijkheid, om het codeklavier met meerdere afstandsbedieningen tegelijk te gebruiken. Zo kan elk familielid bijvoorbeeld een eigen afstandsbediening gebruiken.

Een belangrijk pluspunt is dat de HomeTec Pro van ABUS kan
worden ingebouwd zonder dat een speciale cilinder moet
worden gebruikt. Zo kan u deze in een bestaand sluitsysteem
integreren. Een vereiste is echter wel dat uw deurcilinder
een nood- en gevarenfunctie heeft.
Deze functie is absoluut noodzakelijk, omdat deze garandeert
dat u uw huisdeur indien nodig met een gewone huissleutel
kan openmaken. Bovendien moet er op de binnenkant van
de deur een cilinderuitsteeksel van minstens 7 tot 12 cm
aanwezig zijn, om uw HomeTec Pro eenvoudig en ongecompliceerd te kunnen inbouwen.

Nood- en gevarenfunctie:
Sluit, ook wanneer de sleutel
aan de binnenkant zit.

Uw dealer:

ABUS Fibel
HomeTec Pro NL
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