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VIEDĀS SLĒDZENES

Valnes IN viedā slēdzene EL.V3SC_BT, EL.V3SC_BTZE 

Visdrošākā viedā slēdzene! 

Valnes IN ir ar Bluetooth palīdzību no mobilā tālruņa vadāma elektroniska 

slēdzene, kuras informācija ir pilnībā kriptēta izmantojot armijas standarta 

drošības protokolu AES-256. Tas nozīmē, ka slēdzenes uzlaušana ir ļoti 

sarežģīta un praktiski neiespējama. 

Viedo slēdzeni iespējams uzstādīt jau lietošanā esošām Skandināvijas tipa 

slēdzenēm (VAL565, 565, LC100, LC200), turklāt, ja nepieciešams, durvis 

arī turpmāk būs atveramas ar parasto atslēgu. Aktivējot automātisko 

Bluetooth savienojumu, durvju atslēgšanai tālrunis nav pat jāpaņem rokās.

FUNKCIJAS 

• Atslēgšana ar viedo tālruni vai parastām atslēgām

• Automātiska atslēgšana ar Bluetooth savienojuma palīdzību

• Atslēgšana no attāluma ar Bridge aplikācijas un planšetdatora palīdzību

• Īslaicīgas lietošanas atļaujas piešķiršana (piem. viesu dzīvokļa apmeklētajiem)

• Atkārtotas lietošanas atļaujas piešķiršana (piem. apkopējai)

• Automātiska ziņošanas un notikumu uzskaites funkcija

• Automātiska durvju aizslēgšana

• Viena no versijām ir saderīga ar viedās mājas risinājumu (EL.V3SC_BTZE)
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Vienkārši un ērti lietojama 
 

 

 

Valnes IN viedā slēdzene ir ērti savienojama ar 

izmantošanā esošoslēdzeni. Viss ir ļoti vienkārši, nav 

nepieciešami nekādi vadi. Durvis no ārpuses izskatās 

tāpat kā agrāk un arī turpmāk ir atslēdzamas ar parasto 

atslēgu. Valnes IN viedo slēdzeni ievieto durvju 

iekšpusē esošā aizgriežņa ligzdā. No ārpuses to izņemt 

nav iespējams. Piemērota Valnes Skandināvijas tipa kā 

arī daudziem Assa un Abloy slēdzeņu korpusiem un 

cilindriem. 

 
 
 

Uzticama 
 

 

 

Slēdzenes datu apmaiņā izmantojamais AES-265 drošības 

protokols nozīmē to, ka informācijas iegūšanai jāpārbauda 

2256 kombinācijas (77 kombināciju skaits uz vienu 

numuru). 

Slēdzenei var būt viens galvenais īpašnieks, citiem 

lietotājiem administratora tiesības netiek dotas. Visiem īslaicīgiem lietotājiem tiek piešķirtas 

pagaidu lietošanas tiesības. Lietotājs pa mobilo tālruni saņem kriptētu saiti, kura ir 

izmantojama tikai vienu reizi lietotāja tiesību akceptēšanai. Šī saite tālāk citiem lietotājiem 

nav nododama. 
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Lietošanas iespējas 

Kad bērns pārnācis mājās, saņemsiet ziņu uz 
mobilo tālruni. 

Ja nepieciešams, informāciju par 

slēdzenes lietošanu var saņemt pa 

mobilo tālruni. Turklāt saglabājas 

informācija par katru slēdzenes 

izmantošanas reizi, ko jebkurā brīdī 

iespējams pārbaudīt. Slēdzeni var 

iestatīt automātiskā aizslēgšanās 

režīmā, tā ka nekādu uztraukumu par 

vaļā atstātām durvīm. 

Ideāla viesu dzīvokļiem un 
atpūtas mājām 

Ar Valnes IN palīdzību durvis 

var atvērt no attāluma un ar 

SMS vai e-pasta palīdzību 

nosūtīt viesiem pastāvīgas, 

atkārtotas vai īslaicīgas durvju 

izmantošanas tiesības. Lai 

durvis varētu atslēgt un aizslēgt 

ar mobilā tālruņa palīdzību, 

lietotājiem būs jāielādē attiecīga 

aplikācija. Ļoti ērti tad, kad 

ciemiņi ieradušies, bet jūs 

mobilo tālruni nevarat izmantot, 

un turklāt nebūs jāuztraucas par 

atslēgu pazaudēšanu vai durvju 

iekšpusē aizmirstām atslēgām. 

Tā kā Valnes IN mobilā tālruņa lietotne ir integrēta mājokļu iznomāšanas portāla Airbnb sistēmā, 

no tās pa tiešo var nosūtīt mājokļa izmantošanas atļauju uz ceļojuma laiku. 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

• Izmēri: 61 mm x 69 mm

• Valnes IN EL.V3SC_BT ir piemērota Skandināvijas tipa slēdzeņu korpusiem (VAL565, 565, 
LC100, LC200)

• Svars bez baterijām 130 g / kopā ar baterijām 195 g

• Slēdzenei piemērotas CR123 baterijas – 4 gab. Iekārta automātiski ziņo par bateriju 
nomainīšanas nepieciešamību.

• Vidējais bateriju kalpošanas laiks: 9000 izmantošanas cikli

• Krāsa: sudrabota

• Materiāls: anodēts alumīnijs

• Mobilā tālruņa Android 4.4 operētājsistēma un IOS 9.0 vai jaunākiem tālruņiem

• Darbojas no mobilā tālruņa aplikācijas ar Bluetooth tehnoloģijas palīdzību (Bluetooth funkcijai 
jābūt aktivētai). 

Nokļūt mājās tagad ir tik vienkārši. Automātiskā ValnesIN 

Bluetooth sazinās ar durvīm un pati tās atslēdz! 
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