
Výhradné zastúpenie značky NUKI pre ČR a SR Šikovný elektronický zámok



Nuki App je srdcom 
vášho šikovného 
zámku. Slúži k správe 
nastavení, udeleniu 
prístupových práv 
a odomykaniu či 
zamykaniu zámku 
Smart Lock.

Nuki App pre iOS 
sťahujte na App Store

Nuki App pre Android 
sťahujte na Google Play

Odomknúť a zamknúť
Prostredníctvom aplikácie Nuki App 
otvoríte a zavriete svoj šikovný zámok 
jednoduchým prejdením prstu. 

Auto Unlock
Smart Lock otvorí automaticky keď 
budete prichádzať domov. Budete 
mať voľné ruky a telefón vo vrecku!

• Tlačidlo priamo na jednotke Nuki SMart Lock
•  Otočný ovládač, pomocou ktorého je možné otáčať  kľúčom 
• Prívesok Nuki FOB s Bluetooth, ideálny pre deti a seniorov
• Fyzický kľúč pre klasické otváranie zámku

Nuki Funkcia Nuki App
APP

Lock´n´Go
Funkciou Lock´n´Go za vami Smart 
Lock bezpečne zamkne bez toho, 
aby ste museli otvárať aplikáciu. 

Prístupové práva
Spravujte prístupové práva pre 
vašu rodinku, priateľov alebo 
opatrovateľku.

Ako inak odomknúť  než s Nuki App?

P 
YouTube – Nuki App 

youtu.be/Lr4e76kuFmk

Integrácia šikovných hodiniek
Nuki App existuje pre Apple Watch 
aj hodinky s Androidom. Ovládajte 
svoj zámok pohodlne so zápästím.

Protokol
Pokiaľ chcete, môžete aplikáciou 
Nuki App zaznamenávať  kto a kedy 
Smart Lock odomkol alebo zamkol.



Nuki Smart Lock urobí z vášho 
šikovného telefónu inteligentný 
kľúč. Otvorí vám dvere, keď 
prichádzate domov a zamkne, 
keď  odchádzate.

Šikovný zámok Nuki Smart Lock možete pripevniť 
jednoducho na vnútornú stranu dverí cez existujúcu 
cylindrickú vložku a kľúč. Podľa výšky cylindrickej 
vložky sa na ňu Smart Lock pripevní svorkami alebo 
nalepí na dvere. Smart Lock začne fungovať  akonáhle 
ho nakonfigurujete pomocou Nuki App. 

• Zvonku neviditeľný (montáž z vnútornej strany dverí)
• Použitie Nuki neovplyvní stupeň zabezpečenia dverí
• Protokol prístupov a správa oprávnenia ku vstupu
•  Funkcia Auto Unlock a Lock´n´Go
• Dokonalé zašifrovanie a najvyšší bezpečnostný štandard
• Podpora Apple Watch a Android Smart Watch
•  Elegantný design od štúdia EOOS

P 
YouTube – montáž Nuki 
youtu.be/3tZs3dICZ9k

Šikovný elektronický zámok

SMART LOCK

Obj. č. 015



Ovládajte a spravujte na diaľku 
Nuki Smart Lock pomocou 
Wi-Fi rozhrania Nuki Bridge 
a aplikácie Nuki App. Alebo 
chcete iba skontrolovať , či už 
sú vaše deti doma?

• Vzdialené ovládanie dverí aj keď nie ste doma
•  Vzdialená kontrola vstupu
• Možnosť integrácie do šikovnej domácnosti vďaka HTTP API
• Spojenie pomocou Bluetooth (Smart Lock) a Wi-Fi (domáca sieť )
• Integrovaný sieťový adaptér pre zásuvku 230 V
• Maximálna vzdialenosť medzi Smart Lock a Bridge <5 m
•  Ovládacie tlačidlo pre obsluhu s LED pre zobrazenie stavu

Wi-Fi rozhranie

BRIDGE

Obj. č. 024



S malým Bluetooth príveskom 
môžete kedykoľvek odomykať 
a zamykať dvere aj bez 
šikovného telefónu. Ideálny 
doplnok k Nuki Smart Lock.

• FOB je malý a uskladniteľný
• Jednoduché a bezpečné použitie – ideálne pre deti a seniorov
• Kompatibilný s každým Nuki Smart Lock
• Nezávislý na Nuki Bridge
• Správa prístupových práv cez Nuki App
• Až 100 príveskov na jeden zámok Nuki Smart Lock

Bluetooth prívesok

FOB

Obj. č. 404



Výhradné zastúpenie pre SR

EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Mnešická 11, SK – 915 01  Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk
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www.nuki-lock.sk

Hmotnosť a rozmery:
120 g, 60 × 60 × 50 mm

Napájanie:
Zásuvka 230 V

Komunikácia:
Bezdrôtová sieť  IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 
Bluetooth 4.0 (alebo vyšší)

Zašifrovanie:
Bezpečné šifrovanie Challenge response  
porovnateľné s elektronickým bankovníctvom 
Diffieho-Hellmanova výmena kľúčov

Inštalácia:
Vzdialenosť  max. 5 m medzi Nuki Bridge a Nuki 
Smart Lock (v závislosti na stavebnom usporiadaní)

Dosah Bluetooth:
<10 m, v závislosti na stavebnom usporiadaní

Hmotnosť a rozmery:
11 g, 50 × 40 × 10 mm

Napájanie:
Batérie CR2032 (súčasť balenia)

Komunikácia:
Bluetooth 4.0

Šifrovanie:
Bezpečné šifrovanie 
Challenge-Response 

Dosah Bluetooth:
5 m, v závislosti na stavebnom  
usporiadaní

Hmotnosť a rozmery: 460 g, 110 × 60 × 60 mm

Napájanie: Bez káblu, 4 ks batérií AA (súčasť balenia)
  (životnosť  >6 mesiacov pri 8 odomknutiach/zamknutiach denne)

Požiadavky: iPhone 4s (alebo vyšší), Android 4.4 (alebo vyšší)

Komunikácia: Bluetooth 4.0 (alebo vyšší)
  Prístup WLAN pri použití Nuki Bridge

Funkcie: Odomykanie/zamykanie, otváranie dverí  
  (u dverí s guľou zvonka), Auto Lock, Lock´n´Go

Signalizácia: Nízky stav batérií
  Otvorené dvere pri opustení domu (pri použití Nuki Bridge)
  Vznik chýb

Prevádzkové prostredie: Prevádzková teplota 10–40 °C
  Vlhkosť  vzduchu 5–95 % (nekondenzujúce)

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

Dverové kovanie: Cylindrická vložka FAB s núdzovou funkciou (kľúč na vnútornej  
  strane sa bude pri ručnom odomykaní zvonku otáčať )
  Kompatibilný aj s guľou či madlom zvonku

Technické parametre
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