
Chytrý elektronický zámekVýhradní zastoupení značky NUKI pro ČR a SR

Hrdý partner
Airbnb 



Nuki App je srdcem 
vašeho chytrého 
zámku. Slouží ke 
správě nastavení, 
udílení přístupových 
práv a odemykání 
či zamykání zámku 
Smart Lock.

Nuki App pro iOS 
stahujte na App Store

Nuki App pro Android 
stahujte na Google Play

Odemknout a zamknout
Prostřednictvím aplikace Nuki 
App otevřete a zavřete svůj chytrý 
zámek jednoduchým přejetím prstu. 

Auto Unlock
Smart Lock otevře automaticky, 
když budete přicházet domů. Budete 
mít volné ruce a telefon v kapse!

• Tlačítko přímo na jednotce Nuki Smart Lock
• Otočný ovladač, pomocí kterého lze otáčet klíčem
• Přívěsek Nuki FOB s Bluetooth, ideální pro děti a seniory
• Fyzický klíč pro klasické otevírání zámku

Nuki Funkce Nuki App
APP

Lock´n´Go
Funkcí Lock´n´Go za vámi Nuki 
Smart Lock bezpečně zamkne, aniž 
byste museli otevírat aplikaci. 

Přístupová práva
Spravujte přístupová práva pro vaši 
rodinu, přátele nebo chůvu – ať už 
trvalá, opakovaná či jednorázová.

Jak jinak odemknout než s Nuki App?

P 
YouTube – Nuki App 

youtu.be/Lr4e76kuFmk

Integrace chytrých hodinek
Nuki App existuje pro Apple Watch 
i hodinky s Androidem. Ovládejte 
svůj zámek pohodlně ze zápěstí.

Protokol
Pokud chcete, může aplikace Nuki 
App zaznamenávat, kdo a kdy Smart 
Lock odemkl nebo zamkl.



Nuki Smart Lock udělá z vašeho 
chytrého telefonu inteligentní 
klíč. Otevře vám dveře, když 
přicházíte domů, a zamkne, když 
odcházíte.

Chytrý zámek Nuki Smart Lock můžete připevnit 
jednoduše na vnitřní stranu dveří přes stávající 
cylindrickou vložku a klíč. Podle výšky cylindrické 
vložky se na ni Smart Lock připevní svorkami nebo 
nalepí na dveře. Smart Lock začne fungovat, jakmile ho 
zkonfigurujete pomocí Nuki App. 

• Zvenku neviditelný (montáž z vnitřní strany dveří)
• Použití Nuki neovlivní stupeň zabezpečení dveří*
• Splňuje bezpečnostní požadavky nezávislého cert. programu AV-TEST
• Protokol přístupů a správa oprávnění ke vstupu
• Funkce Auto Unlock a Lock´n´Go
• Dokonalé zašifrování a nejvyšší bezpečnostní standard
• Podpora Smart Watch, Amazon Alexa, Google Assistant a IFTTT

P 
YouTube – montáž Nuki 
youtu.be/3tZs3dICZ9k

Chytrý elektronický zámek

SMART LOCK

Obj. č. 015

*Dokládá Potvrzení Allianz a Uniqa o zachování bezpečnosti dveří

Hrdý partner
Airbnb 



Ovládejte a spravujte na dálku 
Nuki Smart Lock pomocí Wi-Fi 
rozhraní Nuki Bridge a aplikace 
Nuki App. Nebo chcete jen 
zkontrolovat, jestli už jsou vaše 
děti doma?

• Vzdálené ovládání dveří, i když nejste doma
• Vzdálená kontrola vstupu
• Možnost integrace do chytré domácnosti díky HTTP API
• Spojení pomocí Bluetooth (Smart Lock) a Wi-Fi (domácí síť )
• Integrovaný síťový napáječ pro zásuvku 230 V
• Maximální vzdálenost mezi Smart Lockem a Bridgem  <5 m
• Ovládací tlačítko pro obsluhu a LED pro zobrazení stavu

Wi-Fi rozhraní

BRIDGE

Obj. č. 024



S malým Bluetooth přívěskem 
můžete kdykoliv odemykat 
a zamykat dveře i bez chytrého 
telefonu. Ideální doplněk k Nuki 
Smart Lock.

• FOB je malý a skladný
• Otevírání dveří bez klíčů či mobilu
• Jednoduché a bezpečné použití – ideální pro děti či seniory
• Kompatibilní s každým Nuki Smart Lock
• Nezávislý na Nuki Bridge
• Správa přístupových práv přes Nuki App 
• Až 100 přívěsků na jeden zámek Nuki Smart Lock

Bluetooth přívěsek

FOB

Obj. č. 405



Výhradní zastoupení pro ČR

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00  Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

Za více než 25 let své existence jsme se stali zavedenou obchodní firmou 
v oblasti prodeje elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, 
vzduchotechniky, osvětlovací techniky a kabelů. V ČR a SR zastupujeme 
renomované evropské výrobce, kteří patří ke špičce ve svém oboru. Jsme 
rovněž specialistou v systémech KNX. V naší centrále najdete showroom 
produktů. 
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www.nuki-lock.cz

Hmotnost a rozměry:
120 g, 60 × 60 × 50 mm

Napájení:
Zásuvka 230 V

Komunikace:
Bezdrátová síť  IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 
Bluetooth 4.0 (nebo vyšší)

Zašifrování:
Bezpečné šifrování Challenge-Response 
srovnatelné s elektronickým bankovnictvím 
Diffieho-Hellmanova výměna klíčů

Instalace:
Vzdálenost max. 5 m mezi Nuki Bridge a Nuki 
Smart Lock (v závislosti na stavebním uspořádání)

Dosah Bluetooth:
<10 m, v závislosti na stavebním uspořádání

Rozměry:
cca 55 × 25 × 6 mm

Napájení:
Baterie CR1632 (součástí balení)

Komunikace:
Bluetooth 4.0 nebo vyšší

Stupeň krytí:
IP 65, odolný proti nárazu 

Šifrování:
Bezpečné šifrování end-to-end
Challenge-Response 

Dosah Bluetooth:
15 m, v závislosti na stavebním 
uspořádání

Hmotnost a rozměry: 460 g, 110 × 60 × 60 mm

Napájení: Bez kabelu, 4 ks baterie AA (součástí balení)
  (životnost >6 měsíců při 8 odemčení/zamčení denně)

Požadavky: iPhone 4s (nebo vyšší), Android 4.4 (nebo vyšší)

Komunikace: Bluetooth 4.0 (nebo vyšší)
  Přístup WLAN při použití Nuki Bridge

Funkce: Odemykání/zamykání, otevírání dveří  
  (u dveří s koulí zvenku), Auto Lock, Lock´n´Go

Signalizace: Nízký stav baterií
  Otevřené dveře při opuštění domu (při použití Nuki Bridge)
  Vznik chyb

Provozní prostředí: Provozní teplota 10–40 °C
  Vlhkost vzduchu 5–95 % (nekondenzující)

Rychlost: Při otočení o 720°: 5,8 s
  Při otočení o 360°: 4,0 s

Dveřní kování: Cylindrická vložka FAB s nouzovou funkcí (klíč na vnitřní   
  straně se bude při ručním odemykání zvenku otáčet)
  Kompatibilní i s koulí či madlem zvenku

Technické parametry
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