
Nowa generacja elektronicznych zamków szafowych Omni dowodzi, że zamki szafek mogą być zarówno
niewidoczne, jak i proste w obsłudze!

Niewidoczny zamek elektroniczny jest przymocowany na przykład do wnętrza lub z tyłu szafy, a chip
RFID otwiera zamek do 25 mm drewna lub szkła. Z maksymalnie 25 000 cykli na akumulator blokada
może zostać otwarta na więcej niż dziewięć razy dziennie przez ponad 10 lat.

Blokada meblowa - cechy:
1.Reliable funkcja do 25 mm nieprzewodzącego materiału
2.Minimum 25 000 otworów na baterię
3. Klawisz lub kartę użytkownika można zaprogramować na blokadę
4. Niewidoczny zamek elektroniczny nadaje się do szybkiego i łatwego blokowania szuflad, klatki
piersiowej i
drzwi szafy. Karta użytkownika będzie działać z powodzeniem w grubości do 25 mm.
5. Łatwa instalacja















 Nazwa handlowa  Omni
 Nazwa  Blokada szuflady / Zamek szafki / Elektroniczna blokada czujnika
 Materiał  ABS materiał ochrony środowiska
 Charakterystyka
produktu  Wodoodporność / wilgoć / wysoka temperatura / antykorozyjne

 Rozmiar  62 x 57 x 20 mm
 Waga (bez akumulatora)  52g
 Liczba użytkowników  do 45 użytkowników
 Emisja HF  do 26dBμA przy 10m
 RFID  125 kHz
 Otwarte sposoby  przesuń palcem do otwartych drzwi
 Żywotność produktu  Otwórz co najmniej 100 000 razy
 Szereg zastosowań  szuflady, szafy ubraniowe itp. drzwi pojedyncze lub otwierane podwójnie



P: Jak zostać dystrybutorem Omni?

Odp .: Dystrybutor ma powiązane zasoby produktu, rynku, klienta i inżyniera wsparcia technicznego.
Określona roczna sprzedaż jest negocjowana i potwierdzana przez podpisanie umowy agencyjnej między
obiema stronami.

P: OEM, ODM Usługa jest dostępna?

Odp .: Jeśli MOQ = 1KPCS, może zaoferować klientom ODM i produkty OEM, lepsze wsparcie i serwis.

P: Co powiesz na czas realizacji dla ilości hurtowych?

Odp .: Zwykle zajmuje to około 2 tygodnie.

P: W porównaniu z konkurentami rówieśniczymi, jaka jest przewaga Omni?

Odp .: Skoncentruj się na produkcji. Od produktu R & D, produkcja do testowania przyjmuje wysokie
standardy, ściśle kontroluj jakość produktów, aby zapewnić, że osiągną najwyższy poziom.
   b. Nowe produkty dostępne w sposób ciągły, z silnym zespołem R & D z 40 inżynierami.
   do. Dojrzałe doświadczenie i & Silne ODM i Usługa OEM.
   re. Dostawa na czas, jest mniejsza niż 5% opóźnienia dostawy w ciągu ostatnich 10 lat.
   mi. Dobre wsparcie techniczne, online i Pomoc techniczna na miejscu w czasie.

P: Jakie są rozwiązania Omni?

Odp .: Zapewniamy takie rozwiązania, jak udostępnianie systemu blokady roweru, dzielenie systemu
parkowania, inteligentny system E-bike.








