
Ülock-B battery BLE - zámek ovládaný mobilem 



2



ÜLock BLE

Bezpečnost a komfort ovládání dveří:

 Paniková funkce na vnitřní straně dveří. Dveře otevíráte 
 i odemykáte pouhým stiskem kliky 

 Bezpečnost z venkovní strany 

 Samozamykací funkce. Dveře jsou vždy zamčené

 Mechanická ochrana: elektronika je schovaná uvnitř těla zámku a dveří. 
    Zámek je vyroben z vysoce odolných materiálů. 

 Prevence manipulace s elektronuikou z venkovní strany 

 Šifrovaná komunikace mezi zámkem a smartphonem.
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ÜLock BLE

Komfort a design

 Aktivace zámku pomocí smartphonu. Kliku lze stisknout 
   po aktivování funkce v aplikaci KleverKey v mobilu.  

 Nejsou potřeba žádné další ovládací prvky. Stačí jen mobilní  
   telefon s aplikací KleverKey.

 Perfektní pro renovace dveří

 Design dveřní kliky a kování bez omezení

 Zámek je kompatibilní s klikami dostupnými na trhu.
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ÜLock BLE

Optimalizováno pro renovace dveří

 Nejsou potřeba žádné další komponenty 

Aktivace pomocí smartphonu

 Možno použít i na požárních dveřích

 Není potřeba kabeláž

 Ülock-B Battery: Provoz na baterii

 Ülock-B Inductive: Indukční nabíjení v zárubni

není potřeba měnit baterii.
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ÜLock BLE

Inovativní řešení v aplikaci

 Kleverkey App

 Časová okna dle potřeby 

 Řízení přístupových práv do dveří na velkou vzdálenost 

 Optimální řešení pro objekty, které jsou pronajímány. 

Vlastník objektu namusí být přítomen při předání klíčů. 

 Stav baterií zámku se zobrazuje v aplikaci.

 Možnost monitoringu stavu zámku
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Technické informace 

Produktové informace
• Zámek pracuje s technologií BLE 

(Bluetooth low energy)
• Mechanické části fungují stejně jako u radio. zámků.

Důležité vědět
• BLE Ülock zámky mohou být olvádány pouze pomocí 
   mobilního telefonu a aplikace (Kleverkey App + BLE ).

• BLE zámky nejsou kompatibilní s jiným ovládáním 
   zámků Ülock. Nelze je doplnit čtečkou nebo 

dálkovým ovladačem.



Párování zámku a mobilu
• QR kód naskenujte do aplikace KleverKey v mobilu. 
    Mobil, který naskenoval kód je "Master" uživatel a 

může přidělovat oprávnění přístupu ostatním.
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Klíče a přístupy
• Jednoduchá správa klíčů v 

mobilním telefonu

• Dveře mohou být 
konfigurovány pro krátkodobé i 
dlouhodobé otevření 
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Zámek - možnosti
• Název zámku
• Monitoring baterie

• Uzivatelská správa
• Umístění zámku
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Schválení uživatele
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Uživatel musí do svého 
 mobilního telefonu 
 nainstalovat aplikaci 
KleverKey a potvrdit svůj 
uživatelský účet v aplikaci. 



Schválení uživatele
• V případě, že je vybráno „Trvalé“, je 

možné online nebo offline offline 

režim 

„Režim offline“ nabízí přímou aktivaci 

přes BLE / bez připojení ke cloudu
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Flexibilní časové zóny
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Možnosti v cloudu
• Management více zámků zámků na různých místech
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Možnosti v cloudu
• Management uživatelů
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Možnosti v cloudu
• Historie přístupů
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Elektronické vložky 
• V nabídce jsou také elektronické 
    vložky, které lze dodat se 

systémem BLE a KleverKey.
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Kleverkey licence
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Essential Premium Business
free 8,00€ / Month Od

0,60€  / měsíc / 
dveře 

+ 
0,60€ / měsíc +           
             uživatel

Zámky 1 5 Bez limitu
Počet aktivních uživatelů 2 10 Bez limitu
Administrátoři 1 2 Bez limitu
Podpora(b Kleverkey) ano ano Premium 

Historie přístupů na cloudu ano ano ano
Administrace uživatelů ano ano ano
Víkendy/Časové zóny ano ano ano
Časový limit pro uživatele ano ano ano
Stav dveří (volitelné) ano ano ano



Výhody pro zákazníka
• Bezpečnost: 

Ochrana díky automatickému zamykání zámku
• Ochrana proti manipulaci

Elektronika je skrytá v těle zámku, přenos je šifrovaný

•
Design:
Klika a dveřní kování může mít jakýkoliv design

• Perfekní pro rekoonstrukci dveří
Žádná kabeláž / žádné dodatečné zařízení pro ovládání

• Vždy aktuální 
Kleverkey aplikace je vždy aktuální  Aktuální verze 
software je vždy zaručena.

.

• Podpora
Kleverkey nabízí premiovou podporu (v rámci Evropy!)
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