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ABUS HomeTec Pro - A kizárás és a
kizáródás már a múlté!
Egyszerűen nyitható és zárható az ajtó: A Vadnyugat ideje
már rég elmúlt – ez már a modern cowboy-ok ideje, akik
gombnyomásra nyitják a bejárati ajtót.

Könnyű használat:
• Gombnyomással vagy a kód megadásával nagyon könnyű és
kényelmes nyitni és zárni az ajtót

Megrakott bevásárló táskákkal, üdítős kartonokkal teli kézzel hazaérkezve nem egyszerű az ajtónyitás, de a mai okos
cowboy-ok csak megnyomják a távirányító gombját és az ajtó
kinyílik előttük.

Felszerelési információk és főbb jellemzők:
• 	Könnyű használat az opcinális távirányító és/vagy vezeték
nélküli billentyűzet segítségével
• 	Nincs szükség speciális hengerzárbetétre, az egyetlen
követelmény, hogy a zárbetét vészfunkcióval ellátott legyen;
a meglévő zárakhoz így könnyen integrálható
•			Maximális biztonság AES-128 bit kódolással
• 	Teljesen automatikusan működő programozás
• 	Színek: fehér és ezüst

A kód megadásával a vezeték nélküli billentyűzeten, amely
opcionálisan rendelhető, elutazhat úgy, hogy nem kell
magával vinnie még a távirányítót sem. Az összeszerelés nagyon gyors és rendkívül egyszerű.

Miért jó Önnek?
Wyatt Earp a híres vadnyugati hős így fogalmazott: “A gyorsaság fontos, de a pontosság fontosabb.”
Az ABUS HomeTec Pro nemcsak kireteszeli a zárat, de ki is
nyitja az ajtót - egyszerűen, gyorsan és pontosan. Az intelligens motor nagyon alacsony akkumulátor használat mellett,
gyors és teljes nyitást biztosít.
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Felszerelés és a HomeTec Pro
egységei
A HomeTec Pro három egységet tartalmaz:
• Vezeték nélküli motoros egység
• Vezeték nélküli billentyűzet
• Távirányító
A vezeték nélküli motoros egység használatához távirányító
vagy vezeték nélküli billentyűzet szükséges. Opcionálisan számos távirányító és billentyűzet is használható.
A család minden tagja a saját távirányítójával működtetheti.

Az ABUS HomeTec Pro különlegessége, hogy bárhová
könnyen beépíthető, meglévő zárakhoz, zárrendszerekhez
integrálható. Az egyetlen követelmény, hogy a bejárati
ajtóban vészfunkcióval ellátott hengerzárbetétre van
szükség.
Ez a funkció kiemelten fontos, hiszen ez teszi lehetővé,
hogy szükség esetén a bejárati ajtó a hagyományos módon,
kulccsal is nyitható legyen. Továbbá az ajtó belső oldalán
a hengerzárnak 7, maximum 12 mm-re kell az ajtó síkjából
kiállnia, hogy a HomeTec Pro-t egyszerűen és gyorsan fel
lehessen szerelni.

Vészfunkció:
A zár kívülről akkor is nyitható, ha a kulcs
belül benne van a zárban.

HomeTec Pro

Precíz működés a
HomeTec Pro alapja
A hengerzárbetét a bejárati ajtó lelke, kiemelt fontosságú
a támadásokkal szembeni védekezésben. Ennek ellenére
számos esetben elavult, alacsony biztonságú zárak kerülnek
beszerelésre – pl. törésvédelem vagy vészfunkció nélkül. Itt
ajánlunk néhány megfelelő hengerzárbetét, amelyek bizonyítottan ellenállnak a támadásoknak. Az alábbi zárbetéteket a
DIN 18252 és az EN 1303 szabványnak megfelően gyártották,
teljeskörű MABISZ ajánlással rendelkeznek, vészfunkcióval ellátottak és minden tekintetben alkalmasak az Abus HomeTec
Pro-hoz.
Bravus 2000 MX
- 2030-ig jogilag védett kulcsprofil
- 10 aktív csap 2 sorban
- Másolásvédelem: speciális Intellitec
rendszer
- Vésznyitó funkció
- “Bumping key” elleni védelem
- Törésvédelem (speciális acélhíd)
- Fúrásvédelem, Letapogatás elleni védelem, Biztonsági kártya (Security card)
- Teljeskörű MABISZ minősítés

Zolit 2000
- 2034-ig jogilag védett kulcsprofil
- 6 aktív és 2 passzív csap 2 sorban
- Másolásvédelem: speciális Intop
rendszer
- Vésznyitó funkció
- “Bumping key” elleni védelem
- Törésvédelem, Erősített fúrásvédelem, Letapogatás elleni védelem,
Biztonsági kártya (Security card)
- Teljeskörű MABISZ minősítés
D10
- 10 csap 2 csapsorban
- Megerősített fúrás- és maghúzás
elleni védelem, edzett acélcsapok
- Vésznyitó funkció
- Finomnyitás/letapogatás elleni
védelem, Biztonsági kódkártya
- Hosszú kulcsnyak
- Teljeskörű MABISZ minősítés
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