
Click2open

WIRTUALNE KLUCZE

Udostępnianie sterowania 
urządzeniami innym 
użytkownikom

Bramy
garażowe

Drzwi, furtki Rolety
antywłamaniowe

Bramy
wjazdowe

Szlabany,
zapory
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Uniwersalny system pozwalający na
obsługę bram, drzwi, szlabanów, zamków
centralnych przy użyciu smartfona
i dedykowanego modułu komunikacyjnego



Click2open pozwala kontrolować nadane dostępy. Właściciel może nadać dostęp Użytkownikowi, 
ten natomiast może go nadać kolejnej osobie, ale wyłącznie za zgodą i wiedzą Właściciela, co 
gwarantuje bezpieczeństwo Twojego domu.

Zalety systemu Click2open

Bezpieczne i proste nadawanie dostępu

Obsługa wielu typów zapór
dostarczanych przez różnych
producentów: bram,
szlabanów, domofonów,
zamków centralnych.

Zarządzanie zaporami bez
względu na miejsce pobytu,
bez konieczności noszenia
ze sobą tradycyjnych
pilotów do bram - wystarczy
telefon i dostęp do internetu.

Proste udostępnianie poprzez
aplikację sterowanie urządze-
niami innym użytkownikom
dzięki usłudze wirtualnych kluczy.

Nadawanie jednorazowych
dostępów np. kurierom czy
służbom lub na wyznaczony
okres czasu najemcom
lokalów użytkowych, itp.

Powiadomienia m.in. 
odnośnie statusu zapory
oraz wygasających
dostępach.

Sterowanie wszystkimi
urządzeniami (domofonem,
bramą, furtką, garażem,
drzwiami) w jednym miejscu.
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Ekosystem Click2open

Wygodna aplikacja mobilna

Wygodne zarządzanie
urządzeniami

Możliwość udostępniania
jednorazowego na krótki

okres czasu

Długookresowe
udostępnienie

sterowania

Wielu użytkowników
posiadających dostęp
do jednego urządzenia

Obsługa urządzeń
udostępnionych przez
innych użytkowników

Obsługa wielu urządzeń
w ramach jednego
konta użytkownika

Statusy urządzeń
(otwarte / zamknięte
/ w ruchu)

Nazwy urządzeń
nadawane przez
właściciela
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Moduł sterujący

Urządzenie wyposażone w kartę SIM i będące online 24 godziny na dobę. Zestawy
sterujące systemu Click2open oferowane są w wersji stałonapięciowej (DC)
i zmiennonapięciowej (AC).

Wirtualne klucze 

Doskonała alternatywa dla tradycyjnego pilota. Ty decydujesz kto ma dostęp
do Twojej bramy czy Twoich drzwi.

Aplikacja

Dostęp do wygodnej aplikacji mobilnej z której możesz korzystać zarówno Ty,
jak i pozostali domownicy czy współpracownicy,



Inne produkty Treesat

Udostępnianie wjazdu na
osiedla służbom ratunkowym.

+48 89 888 10 16
info@treesat.io
www.treesat.io
facebook.com/Treesatio

Skontaktuj się z nami

Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn
NIP: PL7393910463

Osiedle ratujące życie!
Rozwiązanie umożliwia służbom dostęp do wszelkiego 
rodzaju zapór z poziomu smartfona. Mieszkańcy
osiedla mogą czuć się bezpiecznie.

Fleet Manager
System wspomagający zarządzanie 
flotą pojazdów i zleceniami. 
Ewidencja czasu pracy, generator 
raportów, historia przebytych tras.

Car Assistant
Uniwersalny asystent kierowcy
i pojazdu. Informuje o niskim 
napięciu akumulatora, próbie 
kradzieży, powiadamia bliskich
o kolizji. Posiada m.in. funkcję 
odcięcia zapłonu.

Pins
Proste rozwiązanie GPS - zestaw 
składający się z lokalizatora GPS
i bardzo prostej, intuicyjnej 
aplikacja mobilnej.

Ferguson Smart Home
System umożliwiający sterowanie 
automatyką domową. Aplikacja 
mobilna i zaawansowane 
zaplecze serwerowe systemu.


