
SMART LOCK 3.0

MONTAGE

Om Nuki te monteren zijn geen verbouwingen nodig. 
De Smart Lock wordt op de binnenkant van de deur op de 
bestaande cilinder gezet of gelijmd. Beide varianten kunnen 
worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven en zijn 
daarom ook uitstekend geschikt voor huurwoningen. Via de 
Nuki-app kun je al je Nuki-producten installeren, bedienen en 
beheren. 

VOORDELEN

Nuki ontgrendelt je deur automatisch als je 
thuiskomt en vergrendelt hem weer als je 
vertrekt. De sleutel blijft in het slot en je telefoon 
in je zak.

Behoud de controle over je Nuki Smart Lock; 
controleer op elk gewenst moment op je 
smartphone de status van je slot en beheer 
de toegangsrechten voor je vrienden en 
familieleden op afstand.
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Het Nuki Smart Lock wordt aan de binnenkant van 
je deur, op het bestaande deurslot, gemonteerd 
en is zonder verdere hulp binnen drie minuten 
klaar om gebruikt te worden. Zonder schroeven 
of boren.

WERKT MET

Uw entree in de
Smart Home-wereld

nuki.io/integraties

ONE SMART LOCK FOR ALL



De Nuki Opener maakt van je 
intercominstallatie een slimme 
deuropener – open alle deuren 
vanaf de straat tot in je woning, 
zonder sleutel.

WAT IS NUKI? KENMERKEN UPGRADES VOOR
UW DEURSLOT

Nuki staat voor toegangsoplos-
singen die achteraf kunnen worden 
aangebracht en je dagelijks leven 
een stuk eenvoudiger maken. 
Slim, eenvoudig, veilig – voor een 
sleutelloze toegang tot je huis. Nuki 
Smart Lock 3.0 verandert je deur 
in een slim toegangssysteem en 
je smartphone in een intelligente 
sleutel. 

OPENER

De Nuki Bridge brengt je Nuki 
Smart Lock online, zodat je het op 
elk gewenst moment met de Nuki 
App op afstand kunt beheren en 
bedienen.

BRIDGE

Met de Nuki Keypad kun je de 
deur gemakkelijk door middel van 
een toegangscode openen, zodat 
je van een volledig sleutelloos 
leven kunt genieten. 

Als Auto Unlock ingeschakeld is, herkent Nuki je smartphone 
zonder hem aan te raken en opent de deur automatisch als je 
thuiskomt.

Auto Unlock

Met de Nuki App kun je de deur elektronisch vergrendelen door 
middel van een eenvoudige veegbeweging op je smartphone of 
smartwatch.

Deur ontgrendelen en vergrendelen

Als je wilt dat Nuki je deur een paar seconden na het verlaten van 
je woning vergrendelt, activeer je gewoon de functie Lock ’n’ Go 
vanuit je smartphone-app en maak je gebruik van de knop op de 
Smart Lock.

Lock ’n’ Go

De Nuki Smart Lock vergrendelt veilig de deur zodra deze achter 
je sluit. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken of je deur wel 
vergrendeld is.

Auto Lock

Dankzij de geïntegreerde planningsfunctie kan je Smart Lock je 
deur automatisch op de door jou gekozen tijd vergrendelen of 
ontgrendelen.

Planning

Beheer de toegang tot je huis voor je familie, vrienden, gasten, 
voor monteurs of de oppas - op een permanente of terugkerende 
basis.

Individuele toegangsrechten

Met behulp van de apart verkrijgbare Nuki Door Sensor zie je in de 
Nuki app niet alleen de status van je cilinder (ver- of ontgrendeld), 
maar ook de status van je deur (geopend of gesloten).

Deur sensor

Wil je jouw Nuki Smart Lock heel eenvoudig in je bestaande Smart 
Home integreren? De Nuki Smart Lock kan worden aangesloten 
op vele Smart Home-systemen.

Smart Home Integraties

KEYPAD

FOB
Bevestig dit kleine Bluetooth- 
apparaatje Nuki Fob aan je 
sleutelbos en vergrendel en 
ontgrendel de deur zonder je 
mobiele telefoon.


