Click2open
Uniwersalny system pozwalający na
obsługę bram, drzwi, szlabanów, zamków
centralnych przy użyciu smartfona
i dedykowanego modułu komunikacyjnego

WIRTUALNE KLUCZE
Udostępnianie sterowania
urządzeniami innym
użytkownikom

Bramy garażowe

www.treesat.io

Szlabany, zapory

Bramy wjazdowe
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Drzwi, furtki

Pojazdy

info@treesat.io

Aplikacja mobilna + Moduł sterujący
Nazwy urządzeń
nadawane przez
właściciela

Zarządzanie
urządzeniami

Statusy urządzeń
(otwarte / zamknięte
/ w ruchu)
Udostępnianie
urządzeń innym

Udostępnienie
sterowania
na określony czas

Obsługa urządzeń
udostępnionych przez
innych użytkowników
Obsługa wielu
urządzeń w ramach
jednego konta
użytkownika

Wielu użytkowników
posiadających dostęp
do jednego urządzenia

Click2open to uniwersalny system składający się

z modułu sterującego montowanego w urządzeniu
(np. w automatyce sterującej bramą / szlabanem,

przy zworze elektromagnetycznej / elektrozaczepie)
oraz współpracującej z nim aplikacji mobilnej.

Po zamontowaniu modułu i połączeniu go z aplikacją,

możesz zamykać i otwierać dowolną zaporę (np. bramę,
szlaban, furtkę, a także zamek centralny w pojeździe)
niezależnie od tego czy stoisz obok niej czy jesteś

w innym mieście. Jedna aplikacja może sterować
wieloma urządzeniami.

Dzięki funkcji wirtualnych kluczy użytkownicy mogą w wygodny i prosty sposób dzielić się

wzajemnie dostępem do urządzeń. Istnieje możliwość ustalenia okresu (z dokładnością do

minuty), na który wskazany użytkownik otrzyma uprawnienia do sterowania wybranym
urządzeniem.
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Zalety systemu Click2open

Sterowanie urządzeniami
różnych producentów

Działanie zdalne,
gdziekolwiek jesteś

Wirtualne klucze
- udostępnianie sterowania
urządzeniami innym

Statusy otwarcia i ochrona
urządzeń przed kradzieżą,
powiadomienie o sabotażu

Prosta aplikacja,
intuicyjna obsługa

Sterowanie wszystkimi
urządzeniami (bramą, furtką,
garażem, drzwiami)
w jednym miejscu

Przykładowe zastosowania
Nasze uniwersalne rozwiązanie pozwala sterować dowolnym urządzeniem wyposażonym
w automatykę sterującą (silniki, siłowniki, zwory elektromagnetyczne, elektrozaczepy, zamki
centralne w pojazdach).

Możliwość sterowania
różnego typu zaporami

Współdzielenie dostępu
szlabanów dla pracowników
i służb

Alternatywa dla pilotów do
bram wjazdowych na osiedla

Wirtualny klucz to możliwość
udzielenia dostępu do
urządzenia rodzinie,
współpracownikom czy
mieszkańcom osiedla

Przy pomocy jednej aplikacji
można zarządzać wieloma
urządzeniami jednocześnie

Dokładne raporty z użyć
(otwarcia, zamknięcia)
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Prosty montaż
Zestawy sterujące usługi Click2open oferowane są w wersji stałonapięciowej (DC)
i zmiennonapięciowej (AC). W przypadku wersji stałonapięciowej do sterowania potrzebny jest
tylko Moduł komunikacyjny, natomiast w przypadku wersji zmiennonapięciowej wymagany jest
zestaw składający się z Modułu sterującego AC i Modułu komunikacyjnego.

Zapora
Centrala sterowania
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Zaciski sterujące

Moduł sterujący dedykowany instalacji 24 V AC

Skontaktuj się z nami
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Wędkarska 38B

facebook.com/Treesatio
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