
Passer 
også til 

3-punkts-lås

Intelligent smartlås



Vidste du?
 

T-Lock fås til næsten alle typer døre.  
Se de andre modeller på zafe.dk

Intelligent smartlås

T-Lock kan styres 
direkte fra din 
smartphone
• Åbn og luk låsen med telefonen
• Opret og slet adgange nemt og 

hurtigt
• Se åbningshistorik og 

batteristatus

Kan åbnes ved hjælp af:
• Fingeraftryk (<200)
• Koder (<150)
• Nøglebrikker (<200)
• Fjernbetjening
• App til telefon/tablet (iOS & 

Android)
• Smart Watch
• Mekanisk nøgle

Intelligente features:
• Håndværkerkode (Virker 1 gang)
• Tidsbestemte koder 

(F.eks. aktiv fra fredag - søndag)
• Tidsskema for låsning  

(f.eks efter kl. 16)
• Fjernåbning (via Wi-Fi gateway)
• Google Assistant (Wi-Fi gateway)
• Amazon Alexa (Wi-Fi gateway)
• Kan tale dansk eller engelsk

IP55
Vejrtæt

Zafe T-Lock
Med en T-Lock bliver hverdagen nemmere, da du slipper for 
at bære nøgler. I stedet kan du låse praktisk og hurtigt op, 
ved hjælp af f.eks dit fingeraftryk, kodetastaturet eller med din 
smartphone.

T-Lock er en smartlås til alle døre. Smartlåsen er nem at 
montere og vedligeholde, fyldt med smarte features og det 
perfekte valg til private såvel som virksomheder. 

Den udvendige del er IP55-godkendt, og tåler at sidde udendørs.

Sikker at bruge:
• Autolås-funktion (Lad ikke døren 

stå ulåst)
• Slet nemt mistede brikker og 

koder
• Nødstrøm med powerbank
• Kan monteres med en godkendt 

Connect 510 låsekasse

Læs mere om T-Lock

Hvid Sølv Messing Sort



Glem nøglerne
Gå ud i verden uden bekrymring. 
T-Lock kan åbnes på mange forskellige 
måder, også uden brug af fysiske nøgler.

Også velegnet til erhverv
Læs meget mere om vores virksom-
hedsløsninger på zafe.dk/erhverv

T-Lock er familievenlig
Børn i alle aldre kan få gavn af T-Lock. 
Den er nem at bruge, og sikrer dit barn 
altid kan komme ind - også når du ikke 
er hjemme.

Luk op, selv om ikke er 
hjemme
Appen kan bruges til at indstille låsen, 
samt at åbne og lukke med telefonen.



Virker bl.a. sammen med . 

     Zafe Gateway
       Fjernstyr Zafe enheder udefra
• Forbinder én eller flere låse via

Wi-Fi
• Fjernåbn nemt låsen med appen
• Ret koder, slet brikker og se

loggen, selv om du er ude

Zafe Remote

Se hele Zafe serien på zafe.dk

     Zafe Bordlæser
       Nem brikadministration
• Styres online og forbinder til

låsen via Gateway
• Indkod brikker til én eller flere

låse simultant

     Zafe Keybox
       Smart nøgleboks med app
• Virker på samme måde som

T-Lock
• 6 måder at åbne på.
• Fjernstyring med WiFi gateway
• IP65 vandtæt

     Zafe Reader
       Smart tastatur og væglæser
• Virker på samme måde som

T-Lock
• Relæudgang til el-lås/port mm.
• Op til 20.000 brikker
• Fås som IP66 vandtæt

     Zafe Cabinet Lock
       Møbellås/skabslås med 
       appstyring
• Del adgang via appen
• Kan åbnes med brik
• Velegnet til skjult aflåsning af

skabe, postkasser og møbler

Se mere fra familien

Zafe Nøglebrik




