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Universiell kontroll

Enkel og sikker tilgang

Enkel og sikker tilgang
Fullstendig kontroll av 
alle 12-24V elektriske 
låse-mekanismer

Smartlås teknologi i 
eksisterende installasjoner

Høy sikkerhet

Detaljert logg



Komplett kontroll
av alle elektriske 12-24V

låsemekanismer

Garasjedører, sluttstykker,
elektromekaniske eller magnetiske 

låser, porter, vinduer, persienner etc.

Universal Module V3



UMV3

Universelle fordeler
Lås og lås opp med Danalock appen, eller la 

funksjonen for automatisk opplåsing gjøre 

det når noen med tilgang kommer nær.

Opprett og send permanent, tilbakevenden-

de, eller midlertidige tilgangskoder via SMS 

eller e-post og velg om du vil bli varslet når 

låsen brukes.



UMV3

Den enkleste 
tilgangen

permanent, tilbakevendende eller

midlertidige tilgangsnøkler

via SMS eller e-post til alle

12-24V AC/DC forsynte

kommersielt tilgjengelig

låse-mekanismer.



Motorized
door locks

Glass
doors

Magnetic
door locks

Intercoms/
Door buzzers

Sliding
doors

Gate
facilities

Revolving
doors

Mechanical
windows

Garage
doors

Mechanical
shades

UMV3

Universelle bruksområder
Den unike universelle modulen

er kompatibel med Amazon Echo,

Nest, IFTTT, Harmony, Bluetooth Smart,

Z-Wave, Zigbee og HomeKit.

Den styrer alle 12-24V AC/DC elektriske kommersielt tilgjengelig låser

Modulen fungerer parallelt med det som allerede er installert eller i 

en ny installasjon. Danalock leverer komplett SDK og API for full partnerintegrasjon.



Interoperabilitet
Interoperabilitet har alltid vært

en hjørnestein i Danalock produkter.

UMV3 er en del av den mest allsidige 

og fleksible smarthjem løsningen som 

er tilgjengelig, og setter en ny standard 

i multiplattform interoperabilitet

La UMV3 merke når du er nær og

aktivere dine smarthus kommandoer.

Kompatibel med Amazon Echo, Nest,

IFTTT, Harmony, Bluetooth Smart,

Z-Wave, Zigbee og HomeKit.

Danalock leverer komplett SDK og

API for full partnerintegrasjon.

UMV3
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Høy sikkerhet
Den universelle modulen V3 bruker

AES 256, en avansert krypteringsmetode 

for overføring av data, og TPM - Trusted 

Platform Module for å lagre krypteringsnøkler



V3

Produktdimensjon 
35 mm x 40 mm x 15mm 

Produkt vekt u. 
batterier 14 gram 

12-24V 1Amp 
faststrøm eller 
batteri-forsyning 

Radio 
BLE/HomeKit/
Zigbee/Z-wave

Farge 
Svart

Materiale 
/ ABS

Behandling 
Svart ABS
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