
 
 

 
 

Nyissa ajtaját okos-telefonról (Android vagy IOS), táblagépről vagy akár Apple watch-ról! 
 
 
Legújabb okos eszközünk számos kényelmi funkcióval szolgál! Már meglévő ajtózár szerkezetre is 
szerelhető. A hozzá külön beszerezhető, kompatibilis, moduláris  zárbetétekkel együtt biztosítja a könnyű 
szerelhetőséget és teljes kényelmet. Belülről kézzel, manuálisan is forgatható- kívülről pedig  kulccsal is 
nyitható / zárható. 

Kiválóan alkalmazható a midennapi életben és nyaraló vagy lakás 
kiadása esetén is. Az applikáció segítségével lehetőségünk van 
állandó és ideiglenes ajtónyitási jogok kiadására is. Így 
családtagjaink is könnyű szerrel nyithatják a zárat az applikáció 
felületéről, a bejárónő pedig csak a megadott időszakban kap 
hozzáférést az ajtó nyitásához.  
Amennyiben olyan ingatlannál alkalmazzuk, melyet szeretnénk 
kiadni, szintén használhatjuk a felhasználó jog kiadását. Így ha 
éppen nem tudunk a helyszínen lenni, bérlőink akkor is bejuthatnak 
az ingatlanba, ahol az elhelyezett bejárati ajtóhoz tartozó kulcsot is 

”átvehetik”.   
 
A Danalock okos zár mindössze 59 mm széles és ugyanilyen vastag. 
Alumínium házban kap helyet a tápellátáshoz szükséges 4db CR123A 
elem, mely a gyártói adatok szerint ez közel 9000 nyitás vagy zárás 
ciklusra elegendő. A kommunikációhoz használt kódjait folyamatosan 
frissíti az eszköz, így biztonsága a legmagasabb szintű. ES 256 titkosítást 
alkalmaz. 
 

Leghasznosabb funkciói: 
- Automatikus nyitás: A funkció engedélyezésével hazaérkezéskor, az ajtó 7-10 m-es körzetébe érve a 

mobiltelefon alkalmazás automatikusan nyitja a zárat. 
- Automatikus zárás: Igény szerint beállítható (1-180 mp), hogy nyitás után mikor záródjon az ajtó 

automatikusan.  
- Spring: Lehetőség van hagyományos kilinccsel nem rendelkező ajtók nyitására okos zárunkkal. 

Beállítható, hogy a motor mennyi ideig tartsa behúzva a zárszerkezet nyelvét. 
 
A zár kapható Bluetooth-os és Z-wave-es változatban is (A Z-wave-n is kommunikáló Danalock zár hozzá 
illeszhető meglévő Fibaro okos otthon rendszeréhez, azzal távolról is vezérelhető; emellett beépített 
Bluetooth-val is rendelkezik, mely ezzel egyidőben lehetővé teszi a Danalock applikáción történő 
használatát is). 
 
Amennyiben okos otthonról történő vezérlését nem tartja elég biztonságosnak, a DanaBridge V3 
segítségével megolható a zár távoli elérése a sima Danalock applikáción is. A Danalock Danabridge  eszköz 
kommunikál a zárral és elérhető interneten keresztül.  

 

 
 



 
 
Kompatibilis zárbetét ajánlatunk: A Safety cylinder egy biztonsági 
hengerzárbetét, amit a Danalock távvezérelhető zárba tudunk beszerelni. 
Külső részét, moduláris kialakításának köszönhetően, belső részét pedig a 
nyúlvány méretre vágásával megfelelő hosszúságúra tudjuk beállítani. Így 
különböző vastagságú ajtókhoz is használható. Biztonságos kialakításának 
köszönhetően a kulcs nem másolható; a másolás csak a zárhoz tartozó 
kártya birtokában lehetséges. 

 

Termékünk bárki számára elérhető, hasznos megoldás! 
 
 

Árlista* 
Megnevezés Bruttó ár 

Danalock V3 Z-wave és Bluetooth  64.618 Ft 

Danalock V3 Bluetooth 49.378 Ft 

Gerda moduláris zárbetét 23.978 Ft 
Danalock DanaBridge 27.407 Ft 

 

 

 
*A megjelölt árak nem tartalmazzák a programozás, szerelés és kiszállás költségét! 
Kiszállás költsége Székesfehérváron: 2 880Ft, Vidékre 80 Ft /km! 

 

 
 
  


