
Garázsát az Ön okos otthoni csomagátvevőjévé teszi

Telecody Courier



Előnyök:
• Fali kódkapcsoló is egyben

• Világító nyomógombokkal

• 10 különböző kódolható rádiócsatorna, 
• 2 csomagátvevő funkció

• Időjárásálló, ideális beltéri- és kültéri használatra is

• Hosszú akkumulátor-élettartam

• Tartalmaz alumínium fali konzolt és rögzítőt

A SOMloq2 előnyei:
• Maximális Biztonság a hackerek ellen 128 bites AES 
titkosítással, ugrókóddal
• A rádióvevő megerősíti a beérkezett parancsokat, a 
visszajelzés az  adó LED-jén keresztül történik
• A parancsokat a SOMloq2 kompatibilis vevők továbbítják

Telecody Courier

ÍGY LESZ AZ ÖN GARÁZSA
OKOS CSOMAGÁTVEVŐ PONT
… HA ÖN NINCS OTTHON, VAGY CSAK NEM SZERETNÉ / NEM 
TUDJA SZEMÉLYESEN ÁTVENNI A FUTÁRÓL A CSOMAGOT!

A csomagátvétel nem lehetséges, mert senki nincs 

otthon. 
A Telecody Courier segítségével a csomag a 

garázsban elhelyezhető.

A kapu résnyire felnyílik majd automatikusan 

visszazár a csomag behelyezését követően.

A SOMMER intelligens csomagátvevőjének köszönhetően kézbesítője csomagokat tud 
elhelyezni az Ön garázsába.
A garázskapu nyitási magassága egyedileg határozható meg. Két biztonsági szint közül 
lehet választani: a garázskaput vagy a távirányító piros gombjával, vagy az Ön által 
aktuálisan beállított számkóddal lehet kinyitni. 
A garázskapu a beállított idő elteltével (vagy gyári beállítás alapján 15 másodperc után) 
automatikusan visszazár.



ütésállóinterferenciára érzéketlen rádiójel 128-bit-es titkosítás Kétirányú kommunikáció

VILÁGÍTÓGOMBOK

Telecody Courier

EHHEZ ÖNNEK CSUPÁN 
EZEKRE VAN SZÜKSÉGE :

Telecody Courier Távirányító

# S12829-00001 (fekete)

# S12829-00003 (fehér) 

868,95MHz   IP64

SOMMER base+

Telecody Courierrel könnyű a csomagleadás és -felvétel. 

A csomagok biztonságos helyen, idegenektől és időjárástól védve 

vannak tárolva.

A megrendelő kényelmesen átveheti csomagját, 

hasonlóképpen, saját belépési kódjának megadásával.

SOMMER pro+

A Telecody Courier kompatibilis a SOMMER base + és pro + valamint az 

Aperto garázskapu meghajtókkal. 

Fénysorompó, 180 fokban elforgatható

# 7029V000

(kötelező felszereltség 30 cm-nél 

magasabb nyitáshoz)

Elektronikus reteszelő 

(opcionális)

# 1651V000 

(Betörés elleni védelem), minden 

helyzetben rögzít, még szellőző 

funkciónál / részleges nyitásnál / 

nyitott végállásnál is



SOMMER KAPUTECHNIKA KFT. 
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