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NLEntrematic Smart Connect
De perfecte oplossing voor een slimme bediening  
van elke automatisering

UNIVERSEEL

MAKKELIJK TE 
INSTALLEREN

AFSTANDSBEDIENING EN 
STEMBEDIENING



draadloze  
kantelsensor
voor sectionaaldeuren 
en kanteldeuren.  
IP 65 waterdichte 
behuizing, op batterijen.

draadloze  
magnetische sensor
voor sectionaal-
zijdeuren, klapdeuren, 
roldeuren, schuif-, 
draai- en vouwhekken.
IP 65 waterdichte 
behuizing, op batterijen.

USB type A voor  
USB-verbinding met ethernetadapter

drievoudige 5 VDC 
relaisuitgang  

voor aansluiting van max. 
3 operatoren

Entrematic Smart Connect App:
-  elke hub bedient maximaal 3 garagedeuren of hekken
-  realtime video per deur (2 fps)
- de app kan tegelijkertijd meerdere hubs beheren
- deurstatus, temperatuur en sensorbatterij
- logboek van evenementen toegankelijk vanaf startscherm
-  aanpasbare foto's van garage/hek

Entrematic CAM App:
-  videobewaking  

(25 fps 50 Hz - 30 fps 60 Hz)
- pushmeldingen
-  video-opname en  

momentopname

 Niet alleen voor de automatiseringen van Ditec Entrematic!  
Compatibel met alle producten van de concurrenten. 
Schakelschema's beschikbaar op https://entrematic- 
smartconnect.com 

 Compatibel met iOS- en Android-apparaten.
 Werkt met alle browsers.

GRATIS Entrematic Apps verkrijgbaar in de Play Store en App Store

Entrematic Smart Connect is het nieuwe systeem om via app of pc, op afstand of ter plekke, toegangen te beheren.
De kern van het systeem is de hub, die vlakbij de garage of de hekopener wordt gemonteerd. Dankzij de wifi van 2,4 GHz kan hij zich 
verbinden met een WLAN of, met behulp van een USB/ethernetadapter, met een LAN, en hij kan tot 3 operators bedienen. Draadloze 
sensoren zenden de status van de toegang: open, dicht, opengelaten, obstakel. Door integratie van de wifi-ethernetcamera voor binnen 
en buiten kunt u realtime HD-video bekijken terwijl u de toegang beheert. Het systeem is niet alleen perfect voor een nieuwe installatie, 
maar ook ideaal voor de retrofitmarkt.

Entrematic Smart Connect

HD
720P

ingebouwde wifi van 2,4 GHz  
(802.11 b/g/n)

ingebouwde wifi van 2,4 GHz  
(802.11 b/g/n)

verbindingen: 
Ethernet 
Audio uit 
Audio in bewegingsdetectie

bewaking  
overdag/'s nachts 
met infrarood led

UNIVERSEEL 
voor alle fabrikanten van hekken en poorten, voor meerdere  
besturingssystemen



Beheer de automatisering  
met een eenvoudige spraakopdracht

Entrematic Smart Connect is onderdeel van  
een domoticasysteem. Met de "Home" app op  
jouw Apple-toestel maak jij je huis smart en  

creëer je met de verschillende systemen 
(verlichting, temperatuurregeling, 
geluidsdistributie, enz.) je eigen 

scenario's.

Dankzij de compatibiliteit 
met IFTTT kun jij je eigen 

applets maken: om bijvoorbeeld 
de automatische opening bij 

benadering te beheren door het 
configureren van het GPS-gebied 

STEMBEDIENING INTEGRATIE MET  
Home Assistant

MAAK JE HUIS SMART
met Apple HomeKit

GEOFENCING

Toegang op afstand

Open, sluit en bewaak  
de garage of het hek  
waar jij je ook bevindt.

Statusmeldingen

Entrematic Smart Connect-
systeem meldt het wanneer een 
deur open, dicht of opengelaten 
is! Ook beschikbaar met 
temperatuur- en 
batterijstatusalarm.

Videobewaking*

Bekijk en maak opnames  
van elke garagedeur en  
elk hek als niemand thuis is.
*IP-camera vereist

Gebruikersbeheer

Verleen, weiger en wijzig, 
overal en altijd de toegang voor 
een onbeperkt aantal 
gebruikers. Beperkingen op tijd,  
deur en locatie.

Configureer het systeem in vier stappen:
1 - installeer de Apps op je iOS/Android smartphone
2 - steek de hub in het stopcontact
3 -  volg de instructies op het display op en koppel het 

apparaat automatisch met het thuisnetwerk
4 - kleef de draadloze sensoren aan het hek of de deuren

Perfect voor de retrofitmarkt!

Gespecialiseerde website  
en stap-voor-stap handleiding op  
https://entrematic-smartconnect.com

EXCLUSIEVE  
functies

MAKKELIJK  
te installeren

Entrematic Smart Connect kan worden geïntegreerd met de populairste Smart Home-platformen.  
Beheer je toegang als nooit tevoren, met geofencing, spraakopdrachten en de creatie van je eigen scenario's.

Verbonden met uw smarthome

"Ok Google, staat de  
garage nog open?"

"Hé Siri,  
sluit het hek."

"Alexa, sluit de 
garagedeur."
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Entrematic 
Smart Connect 

(binnen)

draadloze magnetische sensor

GaragedeurHek

draadloze  
kantelsensor

Entrematic  
Smart Connect

motor

De hub
Entrematic Smart Connect-apparaat

Draadloze kantelsensor
Aanbevolen voor sectionaaldeuren  

en kanteldeuren

Draadloze magnetische sensor
Aanbevolen voor schuifhekken, draaihekken, vouwhekken, 

sectionaal-zijdeuren, roldeuren en klapdeuren

Binnen- en buitencamera
Entrematic Smart Cam

Installatievoorbeeld


