
 
 
                           

                                   LIFE IS FOR SHARING 

PEŁNA KONTROLA DOSTĘPU NB-IoT ON-LINE 
 

Dzięki inteligentnemu systemowi StellarLOCK właściciele i zarządcy nieruchomości mogą otwierać 

drzwi zdalnie za pomocą telefonów z systemem iOS i Android, kodu PIN, karty zbliżeniowej, karty 

wirtualnej odcisku palca lub oprogramowania webowego działającego na dowolnym urządzeniu 

wyposażonym w przeglądarkę internetową co umożliwia dostęp bez klasycznego metalowego klucza 

pracownikom, kontrahentom, gościom lub innym osobom na ograniczony czas lub na stałe w ciągu 

kilku sekund dzięki oprogramowaniu i aplikacjom do zarządzania kluczem cyfrowym w sieci NB IoT. 

Inteligentny terminal kontroli dostępu w formie szyldu zamkowego NB IoT jest łatwy w instalacji, 

zajmuje ona mniej niż 10 minut. Jest to mocne, odporne na warunki atmosferyczne urządzenie które 

można zainstalować w dowolnym miejscu przeznaczenia, tak wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJE           DANE TECHNICZNE
 

Kontroluj i monitoruj swoje drzwi z dowolnego miejsca  

Zablokuj i odblokuj drzwi, kontroluj dostęp bez kluczykowy 

i śledź, kto przychodzi i odchodzi - wszystko w smartfonie 

lub biznesowym panelu administracyjnym Booking BMS. 
 

Bezpieczeństwo na wyższym poziomie 

Inteligentne terminale StellarLOCK posiadają kilka warstw 

zabezpieczeń zaimplementowanych w całym systemie, 

wykorzystując również zabezpieczenia sieci mobilnych. 

 

Kontroluj dostęp w dowolnym momencie 

Z łatwością udziel uprawnień na kilka tygodni, kilka godzin 

lub kilka minut dowolnej osobie za pomocą kilku kliknięć.          
Wiele metod otwierania 

Karty fizyczne lub wirtualne, odciski palca, aplikacje mobilne  

oraz kody PIN. Z Terminali StellarLOCK można korzystać 

jak z typowego systemu kart zbliżeniowych dla biura, hotelu 

lub zastąpić klasyczne naścienne klawiatury kodowe. 
 

 
 

 
 
 

Zarządzanie wieloma nieruchomościami i użytkownikami 

Twórz klucze dla gości czy kontrahentów w oprogramowaniu 

chmurowym lub aplikacji mobilnej. Z dowolnego miejsca na 

ziemi z dowolnego urządzenia. Zapisz je w ciągu kilku sekund.       
Długa żywotność baterii 

Minimum 1 rok żywotności baterii z 4 standardowymi ogniwami 

alkalicznymi AA 1,5V (przy 25 otwarciach dziennie). Dwa razy 

dłuższa żywotność baterii niż inne zamki elektroniczne Wi-Fi.     
Brak infrastruktury sieciowej na miejscu 

Cały sprzęt i infrastruktura inteligentnych terminali StellarLOCK 

znajduje się wewnątrz tych urządzeń oraz w sieci operatora. 

 

Integracja API  

Skorzystaj z dostępnych interfejsów API, aby zintegrować 

elementy systemu urządzenia / oprogramowanie, w tym funkcje 

zdalnego odblokowywania, programowania / dezaktywacji 

kluczy cyfrowych, audytu w czasie rzeczywistym czy 

zarządzania z poziomu zewnętrznych systemów innych firm.

 

 
 

• HOTELE BEZRECEPCYJNE 
• APARTAMENTY KOMERCYJNE 
• PRZESTRZENIE BIUROWE 
• POMIESZCZENIA TECHNICZNE 
• PRYWATNE REZYDENCJE 
• PRZEDSZKOLA / SZKOŁY 
• URZĘDY  
• LABORATORIA 
• OŚRODKI SPORTOWE 
• PRZESTRZENIE MAGAZYNOWE 
• FABRYKI  
• KONTROLA MOBILNA 

 

Szeroka gama terminali pozwala dopasować rozwiązanie pod kątem potrzeb każdego klienta. Zyskujesz optymalizację kosztów, bezpieczeństwo 

danych, ergonomię, zwiększenie wydajności przy znacznym zmniejszeniu nakładów pracy z zachowaniem pełnej kontroli w czasie rzeczywistym.

Model 
 

NB IoT SL-PRO 
 

  

Zasilanie  4xAA Baterie Alkaiczne  

Żywotność baterii  1 - 2 Lata  

Temperatura pracy  -50 do 60°C  

Wilgotność  20 do 99%RH  

Standardy  NB IoT, NFC Bluetooth  

Grubość drzwi  29-110mm  

Waga  2.75 Kg  

Gwarancja  2 lata / 1 rok  


