
Wodoodporna inteligentna blokada rowerowa do udostępniania
rowerów

z Alarmem blokady roweru Bluetooth
Blokada rowerowa Bluetooth, po wyszukaniu sygnału z inteligentnych zamków
Bluetooth przez aplikację na telefon komórkowy, po połączeniu inteligentnego
zamka Bluetooth z Bluetooth, inteligentny zamek Bluetooth wyśle polecenie
odblokowania, sprawdzenia zasilania, sprawdzenia stanu blokady itp. Omni
Inteligentny specjalizuje się w urządzeniach IOT i produktach inteligentnego
domu, a także w dostosowywaniu wszelkiego rodzaju inteligentnych zamków.
Jednym słowem, Omni Intelligent będzie idealnym partnerem zarówno dla
inteligentnych zamków rowerowych, jak i rowerowy system alarmowy.

Zaletą Omni Blokada rowerowa Bluetooth
※ Niskie zużycie energii

※ Inteligentne sterowanie blokadą za pomocą aplikacji na telefon, blokowanie
ręczne, sygnał blokujący wysyłany do platformy w chmurze, a następnie do
aplikacji przez Bluetooth

※ Kompletne rozwiązanie obejmuje aplikację użytkownika/aplikację do
zarządzania konserwacją i system zdalnego zarządzania platformą chmurową

※ Obsługuje aktualizację bezprzewodową przez telefon, poprawia działanie
blokady, modyfikuje odpowiednie parametry

※ Wibracje, wstrząsy lub ruch mogą wywołać alarm

※ Akumulator litowo-polimerowy; puszka zasilana energią słoneczną

※ Dobra ochrona antystatyczna, wysoka temperatura, ochrona przed
wyburzeniem, ochrona IP67
Specyfikacja produktu
Nazwa
produktu OBL1 (model łańcuchowy) Pobór energii 2 ~ 3 mA

Marka Omni Odblokuj metodę Bluetooth
Materiał Stop aluminium Bluetooth 4.0

Rozmiar 196*150*65mm(±3mm) Alarm Wstrząsnąć, wstrząsnąć, przenieść
lub wibrować alarm

Masa
jednostkowa 1,2 kg Dioda LED Czerwony niebieski

Kolor Czarny, żółty, zielony,
niebieski Stopień ochrony IP67

Bateria Akumulator litowo-
polimerowy

Temperatura
przechowywania -40 - 85℃

http://www.smartlockssupplier.com/products/OBL1-Smart-Bike-sharing-Bluetooth-Lock.html
https://www.smartlockssupplier.com/pl/solutions/Smart-Sharing-Bicycle-Lock-System.html


Czas pracy
(Pełne ładowanie: jazda
5-10 razy dziennie) 2-3
miesiące (opcjonalnie)

Temperatura pracy -20 - 65℃

Czas
czuwania 5-12 miesięcy (opcjonalnie) Wilgotność 5%-95% wilgotności względnej

Cechy produktu

Podstawowa funkcja

Zarządzanie statusem pojazdu
Numer pojazdu, status pojazdu, czas dostawy,
czas użytkowania, liczba razy, liczba napraw
itp.

Monitorowanie mocy
Monitorowanie ruchu GSM
Trajektoria pojazdu
Zablokuj pozycję

Odblokować Bluetooth odblokowany
Tryb odblokowania Zamiataj kod odblokowania

Użytkowanie pojazdu Rezerwacja pojazdu, wyszukiwanie
pojazdów w pobliżu

Obsługa usterek
pojazdu Zgłaszanie usterek, naprawa usterek

Elektroniczne
ogrodzenie

Ogrodzenie reklamowe
Ogrodzenie operacyjne
Ogrodzenie parkingowe

Tryb ładowania
Ładunek kaloryczny 5V / 1A

(Opcjonalny)
Ładowanie słoneczne (opcjonalnie)

Zdalna aktualizacja Obsługa bezprzewodowej aktualizacji przez
telefon

Zarządzanie
zamówieniami

Zamówienie depozytu, zamówienie
doładowania, zamówienie roweru

Nienormalne
zarządzanie

Ponad okolicznymi pojazdami, lista
pojazdów konserwacyjnych

Eksploatacja i
zarządzanie

Informacje zwrotne od użytkownika o
błędach, nielegalne raporty, nieprawidłowa
lista alarmów

Wyświetlacz produktu







Niestandardowe pytanie
P: Jak zostać Omni dystrybutorem?

Odp.: Dystrybutor powinien mieć powiązane zasoby inżyniera produktu, rynku,
klienta i wsparcia technicznego. Konkretna roczna sprzedaż zostanie
wynegocjowana i potwierdzona podpisaniem umowy agencyjnej między obiema
stronami.

P: Dostępna jest usługa OEM, ODM?

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

P: A co z czasem realizacji dla ilości hurtowej?

Odp.: Zwykle trwa to około 2 tygodni.

?

O: Skoncentruj się na produkcji. Od badań i rozwoju produktów, produkcji po
testowanie, przyjmij wysokie standardy, ściśle kontroluj jakość produktów, aby
zapewnić, że osiągną najwyższy poziom.
B. Nowe produkty dostępne w sposób ciągły, z silnym zespołem R&D składającym
się z 40 inżynierów.
C. Dojrzałe doświadczenie i silna usługa ODM i OEM.
D. Dostawa na czas, jest niższa niż 5% opóźnienia dostawy w ciągu ostatnich 10
lat.
mi. Dobre wsparcie techniczne, wsparcie techniczne online i na miejscu na czas.

?

Odp.: Zapewniamy rozwiązania, takie jak udostępnianie systemu blokowania
rowerów, udostępnianie systemu parkowania, inteligentny system rowerów
elektrycznych.
informacje o firmie
Shenzhen Omni Intelligent Technology Co., Ltd specjalizuje się w produktach
komunikacji bezprzewodowej, sztucznej inteligencji, technologii czujników, która
jest krajowym przedsiębiorstwem high-tech zintegrowanym w zakresie rozwoju
sprzętu, oprogramowania i rozwiązań systemowych.Omni produkty są popularne
w ponad 100 krajach i dystryktach, a asortyment produktów to: inteligentny dom,
inteligentna jazda na rowerze, inteligentne zarządzanie parkingami, inteligentne
produkty osobiste i inny sztuczny inteligentny sprzęt i aplikacja, program



serwera, system zarządzania za kulisami.
Omni jest profesjonalnym dostawcą inteligentnych zamków, inteligentnych
zamków rowerowych.
Nasi inżynierowie z zespołu badawczo-rozwojowego mają ponad 12-letnie
doświadczenie w produkcji inteligentnych zamków.
Omni Podstawowa wartość: „Jakość, innowacja, poświęcenie”.
Ponad 30 wynalazków i patentów technologicznych
Ponad 40 inżynierów i techników w Dziale R&D
Ponad 200 pracowników w Omni Intelligent
Ponad 4000 ㎡ powierzchni biurowej i produkcyjnej




