
Kõige turvalisem nutilukk!
Valnes IN on elektrooniline Bluetooth ühenduse ja mobiiliga juhitav nutilukk, 
mille kogu info on krüpteeritud kasutades sõjaväestandardi turvaprotokolli 
AES-256. Seega on häkkimine ülimalt keeruline ja praktiliselt võimatu.

Nutilukk on paigaldatav olemasolevatele skandinaavia tüüpi lukkudele
(VAL565, 565, LC100, LC200) ning ust saab soovi korral avada võtmega ka 
edaspidi. Kui aktiveerida automaatne Bluetooth-tuvastus, ei pea ukse avamiseks 
isegi telefoni taskust välja otsima.

VALNES IN NUTILUKK EL.V3SC_BT, EL.V3SC_BTZE

FUNKTSIOONID 
 
      •   Avamine nutitelefoni või olemasoleva võtme abil  
      •   Automaatse avamise võimalus Bluetooth tuvastuse abil
      •   Avamine distantsilt Bridge äpi ja tahvelarvuti abil
      •   Ajutiste kasutusõiguste andmine (nt külaliskorteri külastajatele)
      •   Korduvate kasutusõiguste andmine (nt koristajale)
      •   Automaatsed teavitused ja kasutuslogi
      •   Luku automaatne sulgemine  
      •   Eriversioon ühildub targa maja lahendustega (EL.V3SC_BTZE)
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Lihtne ja mugav
Valnes IN nutilukk paigaldatakse mugavalt juba 
olemasoleva luku peale. Paigaldamine ei nõua kaabeldust 
ja on imelihtne. Uks jääb väljastpoolt täpselt samasugune 
nagu ennegi ja on ka edaspidi kasutatav olemasoleva 
võtmega. Valnes IN nutilukk paigaldatakse uksele 
sissepoole väändenupu asemele ja see ei ole väljastpoolt 
eemaldatav. Sobib kasutamiseks Valnes skandinaavia 
tüüpi lukuraami ja südamikega, samuti paljude Assa ning 
Abloy lukukorpuste- ja südamikega.

Turvaline
Luku andmevahetuses kasutatav AES-265 turvaprotokoll 
tähendab, et infovahetuse häkkimiseks on tarvis läbi proovida 
2256 kombinatsiooni (selles kombinatsioonide arvus on 77 
numbri kohta). 
Lukul on ainult üks peakasutaja, teistel kasutajatel administraatori 

õiguseid ei ole. Kõigile ajutistele külalistele saab anda ajutised kasutusõigused. Kasutusõiguste 
jagamisel saadetakse krüpteeritud link, mida saab kasutada vaid ühe korra kasutusõiguste 
aktsepteerimiseks. Sama linki teistele kasutajatele edastada ei saa.
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Ülevaade kasutamisest

Luku kasutamisest saab soovi korral 
teate mobiiltelefonile. Lisaks jääb jälg 
infosüsteemi ja nii saab alati vajadusel 
vaadata, milline kasutaja on lukku avanud. 
Luku saab seadistada nii, et see 
automaatselt lahkudes lukustub, nii ei pea 
muretsema, et uks lukust lahti ununeb.

Ideaalne külaliskorterile ja 
puhkemajale

Valnes IN abil võite avada ukseluku 
distantsilt või anda külalistele 
püsivaid, korduvaid ja ajutisi 
ligipääse SMS-i või e-posti teel. 
Mobiilse lukustamise kasutamiseks 
peavad kasutajad alla laadima 
mobiilirakenduse. Selline lahendus 
on mugav, kui külalised saabuvad 
ajal, mil te ise ei saa mobiiltelefoni 
kasutada ja samuti ei ole ohtu, et 
külasoleku ajal kaovad võtmed 
või unustatakse need ukse taha.

Valnes IN mobiilirakendus on integreeritud broneerimissüsteemiga Airbnb ja sealt saab otse saata 
õiguseid külalistele nende majutusperioodiks.

Telefonile saabub märguanne, kui laps koju jõuab.
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TEHNILINE INFO 
 
      •   mõõdud: 61 mm x 69 mm
      •   Valnes IN EL.V3SC_BT sobib skandinaavia tüüpi lukukorpustega (VAL565, 565, LC100, LC200)
      •   kaal ilma patareideta 130 g / koos patareidega 195 g 
      •   lukk töötab koos CR123 patareidega – 4 tk. Seade annab automaatselt teada patareide 
 vahetamise vajadusest.
      •   keskmine patareide eluiga: 9000 kasutustsüklit
      •   Värv: hõbedane
      •   Materjal: anodeeritud alumiinium
      •   Mobiilirakendused Android 4.4 ja IOS 9.0 või hilisematele telefonidele
      •   Töötab mobiili äpiga läbi Bluetooth tehnoloogia (Bluetooth peab olema telefoni seadetes
 sisse lülitatud). 

Kojujõudmine ei ole kunagi olnud lihtsam. Valnes IN 
automaatne Bluetooth-tuvastus avab ukseluku sinu eest!
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