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BESCHERM UW
BEDRIJF

Entrematic ZEN
De intelligente zender
VOLLEDIG ASSORTIMENT
de zender die geschikt is voor elke behoefte
-

 adiozender met 2 kanalen en 4 kanalen
R
Verschillende kleuren: Zwart, Wit, Blauw, Groen, Rood, Geel
Versies 433.92 MHz en 868.35 MHz
Rolling code voor meer dan 4 miljard combinaties
Versies met vaste code compatibel met MM53200 en dip-switch
Gegarandeerde compatibiliteit
met bestaande systemen
van Ditec Entrematic

www.entrematic.com

NL

MAXIMALE BESCHERMING
tegen ongeoorloofde toegang
- A
 fstandsbedieningen reeds voorbereid voor de
versleuteling van de verzending rolling code met
protocol 128-bit AES*, waardoor het onmogelijk is
om te klonen
- Onder de eersten die gebruik maken
van deze technologie afgeleid
van de banksector
*C
 ontroleer de compatibiliteit
van de ontvanger aanwezig
op het automatiseringssysteem

ENCRYPTION

AES-128

Bescherm uw bedrijf!
- D
ankzij de programmeringseenheid ZEN PAD kunt u uw systeem beschermen met een personaliseerbare
installatiecode naar keuze (Modus PROTECTED).
- H
 et algoritme voor verzending rolling code versleuteld in AES-128bit zal uw toegangssleutels toevoegen en zal
alleen uw unieke taal spreken!

ZEN MANAGER,
een vindingrijke software
- V
 oeg gepersonaliseerde sleutels toe om uw bedrijf te
beschermen
- G
 enereer de database van het systeem en beheer de
geheugenmodules van de ontvangers (kopieën, back-up,..)
- C
 onfigureer een multiprotocol-afstandsbediening: elke toets
kan een andere taal spreken (vaste code, rolling code,
versleuteld AES 128bit, Modus PROTECTED)

- G
 enereer reeds geprogrammeerde afstandsbedieningen die
klaar zijn voor gebruik voor uw systemen: in geval van
nood kan u op kantoor een nieuwe afstandsbediening
configureren, zonder naar uw klant te hoeven gaan.
Wanneer de klant de afstandsbediening ontvangt, is deze al
klaar voor gebruik
...en nog veel meer!
Zender

Personal Computer

Toetsenbord
met digitale
combinatie

Programmeringseenheid

Radiokanalen Frequentie

Zendbereik

ZEN2, ZEN2W,
ZEN2B, ZEN2Y,
ZEN2G, ZEN2R

2 kanalen

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZEN4, ZEN4W

4 kanalen

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZEN2C, ZEN4C

2 - 4 kanalen

433,92 MHz

50 m - 150 m

ZENP2, ZENP4

2 - 4 kanalen

868,35 MHz

50 m - 150 m

Aantal
combinaties
Compatibel met
MM53200

4.096

Code Dip-switch

1.024

Vaste Code

4.294.967.296

Rolling Code

4.294.967.296

Versleuteld
AES 128bit

triljoenen 128-bit

Modus
PROTECTED

triljoenen 128-bit
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Ontvanger
Geheugenmodules

ZEN2, ZEN2W,
ZEN2B, ZEN2Y,
ZEN2G, ZEN2R
ZEN4, ZEN4W ZENP2, ZENP4 ZEN2C, ZEN4C

(standaard)
(standaard)
(standaard)
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