
KOMPATIBILIS minden garázs- és kertkapunyitó automatikával

HANGVEZÉRLÉSSEL működtetheti mobilról, PC-ről, okosóráról

AUTOMATIKUS NYITÁS/ZÁRÁS meghatározott távolságból vagy adott időpontban

Beállíthatja milyen ZENESZÁMRA szeretne elindulni otthonról, és milyen fogadja hazatéréskor

TÁVOLI MEGOSZTÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS: kövesse nyomon az összes felhasználót és eseményt

Ha az internet nem megy, a készülék WLAN-on keresztül akkor is működik (az otthoni wifi-hez
csatlakozva)

 

S12271-00001    Garázskapu szett
iSMARTGATE PRO rádiós
közelítésérzékelővel 
Hálózati adapterrel, szerelési anyagokkal, 
elemekkel együtt 
További 2 érzékelő párosítható 

S12378-00001    Garázskapu szett
iSMARTGATE LITE rádiós
közelítésérzékelővel
Hálózati adapterrel, szerelési anyagokkal,
elemekkel együtt 

S12378-00002    Kertkapu szett
iSMARTGATE LITE mágneses szenzorral
Hálózati adapterrel,
szerelési anyagokkal,
elemekkel együtt

S12271-00002    Kertkapu szett
iSMARTGATE PRO mágneses szenzorral
Hálózati adapterrel,
szerelési anyagokkal,
elemekkel együtt
További 2 érzékelő párosítható 

AZ ÖN MAGYARORSZÁGI                            MÁRKAKERESKEDŐJE

www.sommer.hu

iSMARTGATE - tegye okossá kapuját!
Könnyen felszerelhető

Nincsenek rejtett költségek, nincs szükség előfizetésre
Az egyetlen csúcsbiztonságos smart wifi garázs- és kapunyitó, 

nem kéri el a személyes adatait
"The best homekit smart garage door opener"

A SOMMER KÍNÁLATÁBAN - MINŐSÉGI NÉMET KAPUTECHNIKAA SOMMER KÍNÁLATÁBAN - MINŐSÉGI NÉMET KAPUTECHNIKA

27 ÉVE MAGYARORSZÁGON

IP KAMERÁK 

SOMweb-hez, iSMARTGATE-hez
vagy önállóan

 Kamera garázskapuhoz

 Kamera kertkapuhoz



A SOMMER KÍNÁLATÁBAN - MINŐSÉGI NÉMET KAPUTECHNIKAA SOMMER KÍNÁLATÁBAN - MINŐSÉGI NÉMET KAPUTECHNIKA

Támogat akár 3 rádiós vagy vezetékes érzékelőt a kapu állapotának lekérdezéséhez.

A meghajtók vezérlése okostelefonnal, okosórával, vagy számítógéppel 

Lehetőség saját zeneszám lejátszására nyitáshoz és záráshoz. 

A HomeKit technológia lehetővé teszi az Apple Home alkalmazás használatát. 

Támogatja a hangvezérlést a Siri és a Google Assistant segítségével. 

Az IFTTT lehetővé teszi az Amazon Alexa útján történő hangvezérlést. 

Felhasználói adminisztráció és hozzáférés-ellenőrzés.

Valós idejű értesítések a kapu mozgásáról app-ban vagy e-mailben. 

Opcionális video funkció a foglalható video plug-inen keresztül. 

Integrált WLAN modul.

Vezetékes kapcsolat a meghajtó és az ismartgate PRO között.

iSMARTGATE PRO
intelligens megoldás akár 3 meghajtó vezérléséhez

Támogat 1 rádiós érzékelőt a kapu állapotának lekérdezéséhez. 

A meghajtók vezérlése okostelefonnal, okosórával, vagy számítógéppel

 A HomeKit technológia lehetővé teszi az Apple Home alkalmazás

használatát.

Támogatja a hangvezérlést a Siri és a Google Assistant segítségével. 

Az IFTTT lehetővé teszi az Amazon Alexa útján történő hangvezérlést. 

Felhasználói adminisztráció és hozzáférés-ellenőrzés.

Valós idejű értesítések a kapu mozgásáról app-ban vagy e-mailben. 

Opcionális video funkció a foglalható video plug-inen keresztül. 

Integrált WLAN modul.

Vezetékes kapcsolat a meghajtó és az ismartgate LITE között.

iSMARTGATE LITE
intelligens megoldás 1 meghajtó vezérléséhez


