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Kakovost – narejeno v Nemčiji

Podjetje Winkhaus je ponosno na svojo že več kot 160-letno 

tradicijo. Podjetje je še danes – že peto generacijo zapored 

– trdno v družinskih rokah. Naše stranke po celem svetu ce-

nijo kompetentne storitve, izredno visoko kakovost izdelkov 

in inovativne rešitve na področju okenske in vratne tehnike.

ZO VT Juli 2015 Print.-Nr. 999 000 420. Vse pravice pridržane.
Pridržujemo si pravico do sprememb. 

Preprost sistem, enostaven za
uporabo.

blueCompact smo razvili z namenom, da izpolnimo vaše po-

sebne zahteve za sistem zaklepanja, ki je enostaven za uporabo. 

Seveda vas ne bomo pustili samih z velikim številom funkcij. 

Razvili smo koncept, ki vas korak za korakom vodi skozi prvo 

nastavitev. Tudi kasneje si lahko razlago za vsako funkcijo 

vedno znova ogledate na video posnetku. 

Vse skupaj je vgrajeno v aplikacijo, tako da so vam navodila 

vedno na razpolago.

Sistem, ki jamči rast.

Sistem zaklepanja ni prepričljiv le zaradi svoje tehnične do-

vršenosti, temveč tudi zaradi komponent, ki so enostavne 

za uporabo. Cilindri imajo namreč enako obliko kot običajni 

cilindri za zaklepanje in jih lahko enostavno vgradite brez po-

moči strokovnjakov. 

V primeru, da boste širili svoj delovni prostor ali svoj dom, 

lahko tudi sistem zaklepanja naknadno prilagodite. blu-

eCompact lahko razširite na 99 ključev in 25 cilindrov.

Na kratko o blueCompact

Začnite pametnejše življenje in odkrijte vsestranskost tega 

enkratnega sistema zaklepanja.  

blueCompact vam ponuja:

+  enostavno: upravljanje s pomočjo aplikacije

+  hitro: izgubljene ključe lahko nemudoma blokirate

+  nadzor: vse postopke zaklepanja natančno nadzorujete

+  prilagodljivo: dovoljenje za zaklepanje usmerjate na daljavo

+ varno: podatki se shranijo le na ključ

 +  intuitivno: vsak korak je pojasnjen na video posnetku

+   nezapleteno: enostavna vgradnja in prilagodljiva 

razširljivost

Komponente blueCompact:

blueCompact v primerjavi

Če blueCompact primerjamo s klasičnimi, mehanskimi siste-

mi zaklepanja, nam hitro postane jasno, da gresta udobje in 

enostavna uporaba z roko v roki z varnostjo in dolgoročnim 

prihrankom stroškov.

Univerzalni ključ Cilinder

Uporabniški ključi v 5 barvah Aktivni ključ

Vaš Smart Home
(pametni dom) se začne 

pri vaših vratih

bluecompact.com

Mehanski 
sistem 

zaklepanja
blueCompact

Varovalo vstopa

Organizacija dostopa

Sprememba dovoljenja 
brez stroškov

Protokoliranje postopkov 
zaklepanja

Poimenovanje vrat in 
ključev

Enostaven in neposreden 
dostop do navodil

Prosto načrtovanje in 
preglednost

Moderen in inovativen 
dizajn

do 99 ključev

do 25 cilindrov

blueCompact
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Pametni sistem z aplikacijo

Celotni sistem zaklepanja upravljajte povsem enostavno z 

aplikacijo. Sistem blueCompact kot prvi ponuja upravljanje 

vseh postopkov, dovoljenj in sprememb z vašim pametnim 

telefonom ali s tabličnim računalnikom. 

Maksimalno udobje in enostavna uporaba s pametno pove-

zavo – vse v enem sistemu zaklepanja, ki ne pušča neizpol-

njenih nobenih želja.

Vklopite, zaklepate, upravljate.

Izgubljeni ključi ne predstavljajo več nobenih težav: zahvalju-

joč upravljanju z aplikacijo in univerzalnim ključem lahko iz-

gubljene ključe nemudoma blokirate. Tako je v minuti jasno: 

tisti, ki skuša z izgubljenim ključem vstopiti v vaše prostore, 

ostane pred zaprtimi vrati. Poleg tega je praktično nemogo-

če nepooblaščeno kopirati ključ. 

 

Seveda lahko ključ ponovno aktivirate, ko se ponovno pojavi.

Vedno vse pod nadzorom

V aplikaciji pregledno in natančno vidite, kateri ključ ima ob 

katerem času dostop do katerega prostora. Tako imate mož-

nost, da lahko kadarkoli preverite, kako se zaposleni držijo 

delovnega časa. 

Je optimalen za pregled nad časom prihoda ali odhoda v 

podjetjih in tudi na zasebnem področju, da na primer preve-

rite, ali je hčerka prejšnji večer prišla domov ob dogovorje-

nem času.

Nadzor, kjerkoli ste.

Do potankosti premišljen sistem zaklepanja blueCompact 

podjetja Winkhaus vam ponuja tudi rešitev, če želite uprav-

ljati z zaklepanjem na daljavo. Npr. en ključ shranite pri sose-

du, ki ga ta v nujnih primerih lahko uporabi. Seveda le, če mu 

vi to omogočite na daljavo s pomočjo aplikacije. 

Tako sosed za kratek čas dobi dovoljenje, da odpre vrata, ki 

jih vi določite. 

Brez podatkov v oblaku

V času, ko nekateri ljudje dobivajo kriminalne zamisli in ravno 

jemljejo v vizir podatkovne oblake, moramo poiskati alterna-

tivne poti, da zaščitimo informacije. blueCompact ima odgo-

vor: Vse podrobnosti o vašem sistemu zaklepanja se shranijo 

na ključ in ne v oblak. 

Tudi če izgubite svoj pametni telefon, najditelj ne more vsto-

piti v stavbo.

Enostavno. Prilago-
dljivo. Pametno.
Z blueCompact se vaš pametni dom začne pri vaših vhodnih 

vratih. Elektronski sistemi zaklepanja ponujajo številne pred-

nosti, saj jih lahko individualno in enostavno – tudi naknadno – 

sami konfi gurirate in prilagodite. Poleg tega ponujajo popoln 

nadzor in pregled nad celotnim sistemom zaklepanja.  

blueCompact je idealen za pametne lastne domove in tudi za 

manjša podjetja. Odkrijte vse prednosti elektronskih sistemov 

zaklepanja z novostjo podjetja Winkhaus.
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