
Większa kontrola, większe bezpieczeństwo.
Poznaj wkładkę DoorLock!

Nie istnieje przyjemniejsze uczucie, niż to, gdy mamy wszystko pod kontrolą. Dzięki nowoczesnym
technologiom nie musimy obawiać się, że w porannym pośpiechu zapomnieliśmy zamknąć za sobą
bramę garażową lub wjazdową. Wszystko to możemy sprawdzić na ekranie smartfona. Kolejnym
elementem tej inteligentnej układanki stała się wkładka DoorLock, która zamieni Twój dom w
prawdziwą twierdzę.

 

Wkładka DoorLock to nowoczesne oraz łatwe w montażu rozwiązanie firmy Somfy, umożliwiające
sterowanie drzwiami wejściowymi z każdego miejsca i w dowolnym czasie. Produkt dedykowany jest
do aluminiowych drzwi zewnętrznych CREO marki WIŚNIOWSKI (w wersji otwieranej do wewnątrz).
Istnieje możliwość użycia jej również w drzwiach EcoTech z jedno- oraz trzypunktowym zamkiem
automatycznym.

 

Korzyści z kontroli

Wkładka DoorLock nie jest jedynie gadżetem. To realna pomoc w codziennym życiu i gwarancja, że
bez względu na miejsce, mamy pełną kontrolę nad swoim domem.

 

DoorLock posiada dedykowaną aplikację Somfy Keys, która jeszcze bardziej ułatwia zarządzanie
wejściem do Twojego domu. – Aplikacja zainstalowana na smartfonie wysyła użytkownikowi
powiadomienie push o każdym otwarciu lub zamknięciu zamka. Domownicy są informowani o
próbach wejścia do domu, również tych nieautoryzowanych – mówi Marcin Szostek, Menedżer
Produktu Technologie Inteligentne WIŚNIOWSKI. – Do pełnej kontroli potrzebny jest tak naprawdę
jedynie smartfon z dostępem do internetu – dodaje.

 

Wkładkę DoorLock można w bardzo prosty sposób sparować z centralą Connexoon oraz TaHoma
Premium. Używając dedykowanych im aplikacji można zyskać jeszcze więcej możliwości. DoorLock
może być sterowana również za pomocą głosu: używając asystenta głosowego w smartfonie,
inteligentnego głośnika Amazon Alexa czy Google Assistant.

 

Drzwi uzupełnione o wkładkę DoorLock mogą być otwierane zdalnie z dowolnego miejsca. –
Domownicy nie muszą nosić osobnych kompletów kluczy ani instalować aplikacji na każdym



smartfonie. Rodzic jest w stanie wpuścić do domu dziecko wracające wcześniej ze szkoły zawsze, gdy
zajdzie taka potrzeba – tłumaczy Katarzyna Świderska, Dyrektor Marketingu WIŚNIOWSKI.

 

Wkładka DoorLock może zostać doposażona w bezprzewodową klawiaturę kodową i czytnik kart
RFiD. Właściciel budynku może więc nadać uprawnienia do otwierania drzwi z wkładką nie tylko za
pomocą smartfona. Może to być również karta, brelok lub specjalny kod. Jednorazowe hasło dostępu
można wygenerować w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji i wysłać na podany numer telefonu. 

 

Zamontuj i zapomnij

Wkładka DoorLock jest alternatywą dla zamka elektrycznego. Dzięki zasilaniu bateryjnemu – które
wystarcza nawet na rok – może działać również w przypadku braku zasilania w budynku. Aplikacja
Somfy Keys sama informuje o potrzebie wymiany baterii. Wkładkę można również otwierać i
zamykać przy użyciu tradycyjnego klucza. 

 

Możesz zdecydować się na montaż DoorLock również w istniejących już drzwiach. Muszą być one
jednak otwierane do wewnątrz lub posiadać dormas 50. 

 

Wkładka DoorLock nie jest jedynie nowoczesnym gadżetem. To praktyczne rozwiązania dla każdego
domu, które nie tylko zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania, ale również znacząco
poprawia komfort życia. Zalety wkładki DoorLock można mnożyć i opisywać w nieskończoność.
Najważniejsze jest jednak to, że każda jej funkcja może być dostosowana do konkretnych potrzeb
użytkowników, w zależności od lokalizacji domu, wielkości rodziny, trybu życia i pracy. DoorLock
przystosuje się do Ciebie.
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