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Ovládejte a monitorujte svůj zabezpečovací systém pomocí Premier Elite SmartKey. Jednoduché a intuitivní 
používání této inteligentní bezdrátové klíčenky umožňuje uživatelům aktivovat, částečně aktivovat a 
deaktivovat svůj systém odkudkoliv v blízkosti svého objektu.  
 
 

Premier Elite SmartKey nyní obsahuje RFID proximity čip a 
vyměnitelnou baterii. RFID proximity čip je ideální pro ovládání 
systému pomocí kompatibilních klávesnic, a tím uvolňuje bezdrátovou 

část pro ovládání venkovních prostor a/nebo funguje jako speciální 
bezdrátový tísňový alarm. 

Dálkové zastřežení, částečně zastřežení a odstřežení 
 
• Integrovaný RFID proximity čip pro použití s kompatibilními proximity klávesnicemi  
• Zobrazení stavu zabezpečovacího systému  
• Programovatelný tísňový poplach současným stisknutím dvou tlačítek  
• Dálkové ovládání až 3 programovatelných výstupů. Mezi typické aplikace 

patří ovládání garážových vrat, ovládání venkovního osvětlení a ovládání 
automatické vjezdové brány. 

• Vyměnitelné lithiové CR2 baterie nabízejí 2 až 3 roky typické životnosti baterie  
• PD6662: 2010, EN50131-1, EN50131-3, EN50131-5-3 Stupeň 2 Třída II  
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Premier Elite SmartKey je určen do  bezdrátových systémů s Ricochet Mesh technologií. 
Ricochet technologie umožňuje bezdrátovým zařízením přijímat a opakovat zprávy z jiných 
zařízení. Velikost, škálovatelnost a dosah celého systému jsou mnohem širší, protože 
bezdrátová signalizace již není omezena komunikací „bod-bod“. 

Vynikající funkce 

 

Typické aplikace a uživatelské funkce  Normy a specifikace 

Zastřežení, částečné zastřežení a odstřežení zabezpečovacího 
systému 

 
Zabezpečovací 
systémy: 

EN50131-1, EN50131-3, PD6662, 
EN50131-5-3 Stupeň 2 Třída II 

Ovládání venkovního osvětlení při příchodu nebo odchodu do 
nebo z objektu  EMC: EN50130-4: 2011 

ETSI EN301 489-03 V1.4.1 

Otevření nebo zavření poháněných bran a garážových vrat  R&TTE: ETSI EN300-220 (V2.1.1) 

Ovládání venkovních budov – garáže, přístřešky, sklady  Prostředí: EN50130-5: 2011 

Špičková bezdrátová technologie rozšiřuje dosah a zlepšuje 
výkon 

 Frekvenční pásmo: 868.0 - 868.6 MHz 

RFID proximity tag pro použití s kompatibilními klávesnicemi  Rozměry: 88mm x 21mm 

Každá Premier Elite SmartKey může být přiřazena jedinečnému 
uživateli systému  Hmotnost: cca. 30g 

Indikace stavu zabezpečovacího systému před vstupem do 
objektu 
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Integrovaný RFID proximity čip   
Používejte Premier Elite SmartKey jako 

bezdrátovou klíčenku a jako proximity tag s 

vestavěným RFID čipem. Ideální pro ovládání 
hlavního zabezpečovacího systému klávesnicí a 

uvolnění bezdrátové klíčenky pro ovládání 
zabezpečení venkovních prostor. 

Ovládání programovatelných výstupů 
 
Po probuzení a následném stisknutí tlačítka 
napájení umožňuje klíčenka, pomocí tlačítek 
zastřeženo, částečně zastřeženo a odstřeženo, 
ovládat 3 programovatelné výstupy. Tato funkce 
musí být povolena technikem. 

Vyměnitelná lithiová baterie CR2  
Premier Elite SmartKey nyní obsahuje 
uživatelsky vyměnitelnou baterii. Pomocí 
plochého šroubováku je snadno dostupný prostor 
baterie, kterou může uživatel sám vyměnit. 

Dálkové zastřežení, částečné 
zastřežení a odstřežení 
 
Premier Elite SmartKey obsahuje tlačítka, určená 
pro zastřežení, částečné zastřežení a odstřežení. 
Tato tlačítka ihned po stisknutí provádějí 
příslušné uživatelské funkce. 

Dvoutlačítkový tísňový poplach 
 
Stisknutím tlačítek ‘odstřeženo’ a 
‘napájení’ na 4 sekundy, aktivujete 
tísňový poplach. Tato funkce je volitelná 
při instalaci a v případě potřeby může být 
deaktivována. 

Zobrazení stavu 
zabezpečovacího 
systému 
 
Indikace stavu zastřeženo, 
částečně zastřeženo a 
odstřeženo LED diody 
poskytují uživatelům přehled 
o stavu systému před 
vstupem do objektu. 


