
Skladba řešení:
• elektromechanická vložka
• elektronická klávesnice
• aplikace KeyApp
• čipy
• software
• Bridge

Elektronický
přístupový
systém secuENTRY
Uživatelsky přívětivé řešení s možností odemykání 
smartphonem, otiskem prstu, kódem nebo čipem.

Ideální pro zajištění pohodlného vstupu do domu, 
bytu či kanceláře nebo pro airbnb.

Detailní popis řešení: 

Systém secuENTRY představuje moderní a pohodlné řešení pro odemykání dveří bez 

mechanického klíče, které najde využití především pro jednotlivé dveře – jako jsou 

vstupy do domů, bytů, kanceláří či hotelových pokojů. Speciální verze byla vyvinuta 

s ohledem na potřeby airbnb, která poskytuje kompletní řešení pro zpřístupnění pokoje 

pouze pro dobu pobytu hosta, bez nutnosti recepce a fyzického předávání klíčů. 

Dostupné jsou ale i varianty pro větší hotely či rekreační objekty umožňující kontrolu 

přístupů pro stovky dveří a uživatelů.

Komponenty systému: 

Základním prvkem systému je elektromechanická cylindrická vložka s vlastním 

napájením, která jednoduše nahrazuje stávající mechanickou vložku. Ta je pak 

odemykána prostřednictvím smartphonu, čipu a nebo z klávesnice – číselným kódem 

či otiskem prstu.

• elektromechanická vložka

• elektronická klávesnice

• aplikace KeyApp

• čipy, dálkové ovladače E-KEY

Doplňkové komponenty:

• Bridge pro vzdálené ovládání dveří z aplikace a propojení s videozvonkem

• software pro správu rozsáhlejších systémů a pokročilé funkce



Elektromechanická vložka nahrazuje ve dveřích standardní mechanickou zamykací vložku a po přijetí signálu (např. z mobilní 

aplikace či ze stěnové klávesnice) se zpevní elektronická hlava. Následným otáčením elektronickou hlavou jako s klíčem 

se ovládá dveřní zámek a odemykají a zamykají dveře. V těle vložky jsou umístěny baterie, které umožňují snadnou insta-

laci bez nutnosti přívodu externího napájení kabelem. V hlavě vložky je integrována čtecí zóna čipů. Hlava je otočná a slouží 

zároveň pro otevření odemčených dveří (nebo pro jejich manuální zamčení).

Vložky secuENTRY jsou dostupné v různých provedeních: jako jednostranná vložka se čtecí zónou pro čipy na vnější straně 

a s knoflíkem na vnitřní straně, jako oboustranná vložka se čtecí zónou na obou stranách, či jako půlvložka (pro odemykání 

dveří pouze z vnější strany). Vložky jsou také dostupné ve variantách s vyšší kapacitou paměti umožňující, aby jedna vložka 

byla ovládána větším počtem médií (uživatelů).

Vložky jsou vhodné pro použití v interiérech i exteriérech. Ve verzi easy a 7100 musí být vnitřní elektronická část na místě 

chráněném před vlivy počasí. Dodávány jsou i ve variantě s nouzovým mechanickým klíčem (verze easy a 7100).

Elektronická klávesnice slouží pro aktivaci elektronické hlavy vložky secuENTRY prostřednictvím číselného kódu nebo otisku 

prstu (klávesnice jsou dostupné ve variantě pouze na kód a nebo na kód a otisk). Zároveň klávesnice umožňuje programování 

číselných kódů a otisků, jejich změny a rušení a provádění nastavení systému.

Stejně jako vložka, i klávesnice secuENTRY je vybavena nezávislým napájením bateriemi. S vložkou komunikuje bezdrátově 

a lze ji umístit zcela kamkoliv v okruhu přibližně 4 metrů od dveří – např. na stěnu nebo i přímo na dveřní křídlo. Má krytí IP 65, 

díky kterému je vodotěsná, odolná vůči prachu a tedy vhodná i pro venkovní použití.

Elektronická
klávesnice
secuENTRY
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vložka secuENTRY
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Pro větší systémy je k dispozici několik verzí administrátorského softwaru secuENTRY (dle rozsahu – od základní verze 

pro maximálně 15 uživatelů až po verze PRO umožňující správu stovek dveří a uživatelů). V softwaru lze nastavovat, měnit a rušit 

přístupová práva jednotlivých uživatelů – médií, smartphonů, kódů a u verze PRO s použitím speciální čtečky otisků také vlastních 

otisků uživatelů. Pro jednotlivé uživatele je možné nastavit termíny platnosti a časová okna. Software nabízí funkci kalendáře 

a umožňuje zobrazení výpisu historie.

AbFeWo je variantou softwaru secuENTRY vyvinutou speciálně pro potřeby pronájmů ubytování airbnb. Umožňuje zajistit pří-

stup hosta do pronajímaného objektu pomocí na dálku vygenerovaného kódu (bez nutnosti připojení zámku k internetu) a zajistit 

tak check-in i check-out bez osobního předávání klíčů. Možnost použití softwaru až pro osm dveří (i v různých objektech po celém 

světě) a až 15 uživatelů. V softwaru vygenerovaný kód lze zákazníkovi po zaplacení ubytování zaslat například SMS zprávou či 

e-mailem. Tento kód pak host může používat pro vstup. Kód automaticky přestává platit v den odjezdu. Vygenerovat lze i časově 

neomezené kódy (např. pro uklízečku, opraváře).

Aplikace KeyApp představuje pohodlný způsob ovládání elektromechanických vložek secuENTRY prostřednictvím smartphonu. 

Aplikace je zdarma ke stažení pro mobilní zařízení s operačním systémem Android i iOS a má jednoduché, intuitivní prostředí. 

Odemykání zámku je jednoduché, stisknutím jednoho tlačítka. Aplikaci lze také nastavit tak, aby automaticky odemkla při 

přiblížení ke dveřím. Jeden smartphone lze použít pro ovládání více vložek a naopak, jednu vložku může ovládat více uživatelů  

s nainstalovanou aplikací. Aplikace zároveň slouží ke správě přístupových práv jednotlivých uživatelů a nastavení systému.  

Komunikace mezi smartphonem a vložkou probíhá přes Bluetooth.
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Pro odemykání vložek secuENTRY lze použít pasivní čipy MIFARE DESFire, 

u verze easy pak aktivní dálkové ovladače (elektronické rádiové ovladače E-KEY).

Zařízení secuENTRY Bridge je doplněk umožňující vzdálené ovládání vložek secuENTRY prostřednictvím aplikace KeyApp. Bridge 

se připojí k místní Wi-Fi síti a s vložkou komunikuje přes Bluetooth, proto musí být ve vzdálenosti maximálně 4 metry od dveří. 

Veškerý přenos dat je samozřejmě bezpečně šifrován. Vzdáleně je pak možné dveře odemknout, monitorovat jejich stav a historii 

otevření, nebo je zamknout.

Díky zařízení Bridge je možné na dálku pustit domů návštěvu, děti nebo opraváře. Ideální je kombinovat Bridge s videozvonkem 

eGuard 8500, díky kterému se můžete nejen podívat, kdo právě u dveří zazvonil, ale také s dotyčným mluvit.

Čipy a dálkové
ovladače E-KEY

secuENTRY Bridge
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A) Požadavky na montáž 

Systém nevyžaduje speciální požadavky na instalaci. Výměna vložky ve dveřích 
je snadná, stejně tak i připevnění klávesnice na stěnu.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

V případě použití Bridge je nutný přístup na Wi-Fi. 

 

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána pouze zvolenou variantou produktu a cenou případné odborné montáže.

D) Limity / modularita řešení 

Vzhledem k modulárnímu provedení vložek je možno řešit náhradu různých 
rozměrů cylindrických mechanických vložek.

E) Tipy před montáží 

Pro zvolení vhodné varianty vložky (secuEntry nebo secuEntry easy) je nutné 
si uvědomit, zda bude požadováno použití pasivních čipů, nouzový mechanický 
klíč či voděodolnost z obou stran vložky. Ostatní vlastnosti vložek jsou stejné.
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