
Trava de ferradura inteligente para bicicleta de compartilhamento
de bicicleta à prova d'água

com Alarmee de bloqueio de bicicleta Bluetooth
Bloqueio de bicicleta Bluetooth, depois de procurar o sinal do bluetooth Smart
Locks pelo aplicativo do telefone móvel, uma vez que o bluetooth smart lock se
conecta ao bluetooth, o bluetooth smart lock enviará o comando para
desbloquear, verificar a energia, verificar o status do bloqueio, etc. Omni A
Inteligente é especializada em dispositivos iot e produtos domésticos inteligentes,
bem como na personalização de todos os tipos de fechaduras inteligentes. Em um
mundo, Omni Intelligent será o seu parceiro ideal para fechaduras inteligentes de
bicicleta e sistema de alarme de segurança de bicicleta.

A vantagem de Omni bloqueio de bicicleta bluetooth
※ Baixo consumo de energia

※ Controle de bloqueio inteligente pelo aplicativo do telefone, bloqueio manual,
sinal de bloqueio enviado para a plataforma de nuvem e depois para o aplicativo
por Bluetooth

※ A solução completa inclui aplicativo de usuário/app de gerenciamento de
manutenção e plataforma de nuvem do sistema de gerenciamento remoto

※ Suporte a atualização sem fio por telefone, melhore o desempenho do bloqueio,
modifique os parâmetros relevantes

※ Vibrar, tremer ou movimento pode disparar o alarme

※ Bateria recarregável de polímero de lítio; pode ser alimentada por energia solar

※ Bom Antiestático, alta temperatura, antidemolição、Proteção IP67
Especificação do produto
Nome do
Produto OBL1 (modelo de corrente) Consumo de energia 2～3 mA

Marca Omni Método de
desbloqueio Bluetooth

Material Liga de alumínio Bluetooth 4.0

Tamanho 196*150*65mm(±3mm) Alarm Agite, choque, mova ou vibre o
alarme

Unidade de
peso 1,2KG Luz LED Vermelho azul

Cor Preto, amarelo, verde, azul Grau de proteção IP67

Bateria bateria de polímero de lítio Temperatura de
armazenamento -40 - 85℃

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


Expediente
(Carga completa: pedalar 5
a 10 vezes todos os dias) 2
a 3 meses (opcional)

Temperatura de
trabalho -20 - 65℃

Tempo de
espera 5-12 meses (opcional) Umidade 5%-95% UR

Festas do produto

Funcionalidade básica

Gerenciamento de status do veículo
Número da viatura, estado da viatura, prazo
de entrega, tempo de utilização, número de
vezes, número de reparações, etc.

Monitoramento de energia
Monitoramento de tráfego GSM
Trajetória do veículo
posição de bloqueio

desbloquear Bluetooth desbloqueado
Modo de desbloqueio Desbloquear código de varredura

Uso do veículo Veículo de reserva, busca de veículos nas
proximidades

Tratamento de falhas
do veículo Relatório de falhas, reparo de falhas

Cerca Eletrônica
Cerca de publicidade
Cerca operacional
Cerca de estacionamento

Modo de
carregamento

Carga de calorias 5V / 1A
(Opcional)

Carga solar (opcional)

Atualização Remota Suporta atualização sem fio através do
telefone

Gerenciamento de
Pedidos

Pedido de depósito, pedido de recarga,
pedido de bicicleta

Gestão Anormal Sobre os veículos circundantes, lista de
veículos de manutenção

Operação e Gestão Feedback de falha do usuário, relatórios
ilegais, lista de alarmes anormais

Exibição do produto







Pergunta personalizada
P: Como se tornar Omni é distribuidor?

R: O distribuidor deve ter recursos relacionados de produto, mercado, cliente e
engenheiro de suporte técnico. Uma venda anual específica deve ser negociada e
confirmada pela assinatura do contrato de agência entre ambas as partes.

Q: OEM, Serviço ODM está disponível?

A: Se MOQ = 1KPCS, poderia oferecer aos clientes produtos ODM&OEM, melhor
suporte e serviço.

P: que tal prazo de entrega para quantidade em massa?

R: geralmente leva cerca de 2 semanas.

?

R: a. Concentre-se na produção. Desde a pesquisa e desenvolvimento do produto,
a produção e o teste adotam altos padrões, controlam rigorosamente a qualidade
dos produtos para garantir que alcancem o nível superior.
b. Novos produtos disponíveis continuamente, com forte equipe de P&D de 40
engenheiros.
c. Experiência madura e serviço forte de ODM e OEM.
d. Entrega no prazo, é inferior a 5% de atraso na entrega nos últimos 10 anos.
e. Bom suporte técnico, suporte técnico on-line e no local a tempo.

?

R: fornecemos soluções como sistema de bloqueio de bicicleta compartilhada,
sistema de estacionamento compartilhado, sistema inteligente de bicicleta
elétrica.
Informações da Empresa
Shenzhen Omni A Intelligent Technology Co., Ltd é especializada em produtos de
comunicação sem fio, inteligência artificial, tecnologia de sensores, que é uma
empresa nacional de alta tecnologia integrada no desenvolvimento de soluções de
hardware, software e sistema.Omni os produtos são populares em mais de 100
países e distritos e as gamas de produtos são: casa inteligente, ciclismo
inteligente, gerenciamento de estacionamento inteligente, produtos pessoais
inteligentes e outros hardwares inteligentes artificiais e APP, programa de
servidor, sistema de gerenciamento de bastidores.
Omni é fornecedor profissional de fechaduras inteligentes, fechaduras de bicicleta



inteligentes.
Nossos engenheiros da equipe de P&D têm mais de 12 anos de experiência em
produtos de fechaduras inteligentes.
Omni Valor fundamental: "Qualidade, Inovação, Dedicação".
Mais de 30 invenções e patentes de tecnologia
Mais de 40 engenheiros e técnicos no Departamento de P & D
Mais de 200 funcionários em Omni Intelligent
Mais de 4000 ㎡ escritórios e áreas de produção




