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ZAMEK ZDALNIE ZARZĄDZANY DO APARTAMENTÓW 
vG-BL6 Slim to elektroniczny zamek działający na Bluetooth, kod i 
kartę służący do obsługi apartamentów, hoteli  jak również biur oraz 
wszelkich pomieszczeń na wynajem. vG-BL6 Slim to zamek 
nakładkowy - pasujący praktycznie do wszystkich standardowych 
drzwi. Dodatkowym atutem jest jego wąski szyld, dzięki czemu może 
być zamontowany na drzwiach profilowych. Zarządzanie odbywa się 
poprzez intuicyjną aplikację, dzięki której łatwo można przyznawać 
dostęp do pomieszczeń z dowolnego miejsca na świecie. Zamek 
posiada dwa rodzaje szyldów: z przebiciem na wkładkę profilową 
(72/90/92) oraz bez przebicia.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU
otwarcie za pomocą zdalnego kodu, karty zbliżeniowej Mifare 13,56 MHz, 
klucza mechanicznego i aplikacji/Bluetooth 

 współpracuje z darmową aplikacją

  możliwość generowania kodów z dokładnością do godziny

możliwość generowania różnych typów kodów: stały, czasowy, cykliczny, 
jednorazowy

możliwość montażu jako zamek nakładkowy - współpracujący z istniejącymi 
drzwiami
możliwość montażu z własnym zamkiem wpuszczanym 

wąski szyld 38mm - idealny dla drzwi profilowych

zasilanie - 4xbateria AAA (2lata) + zasilanie dodatkowe 4 baterie (4lata) 

   alarm niskiego stanu baterii (200 otwarć do końca)

  rejestracja 300 ostatnich zdarzeń

www.wano.pl

Zdalny zamek do apartamentów 
vG-BL6 Slim



www.wano.pl
biuro@wano.pl
tel. +48 61 307 22 35

ZESTAW ZAWIERA
• szyld wewnętrzny z pojemnikiem na baterię

• szyld zewnętrzny z czytnikiem kodów i
kart

• 2 uszczelki pod szyldy

• zestaw śrub mocujących

• 2 trzpienie: 60 i 80 mm

• 2 klucze awaryjnego otwarcia

• instrukcja

DANE TECHNICZNE

Model vG-BL6 Slim

Otwarcie Kod zdalny / Karta Mifare 13,56 MHz / Klucz mechaniczny / 
Aplikacja Bluetooth 4.0 ble

Kolor Srebrny / czarny (opcjonalnie)

Wymiary WxSz: 280x135 mm

Zasilanie 4 bateria alkaiczna AAA

Awaryjne otwarcie Klucz mechaniczny 

Autoblokada Tak

Pobór prądu w stanie spoczynku <30uA

Pobór prądu w stanie pracy 200mA

Wilgotność pracy 20%-70%

Temperatura pracy 4-50 OC

Grubość drzwi Do 80mm

Rozstaw zamka 72/90/92mm

DOSTĘPNE KOLORY

CZARNY SREBRNY

Gwarancja 2 lata

wersja bez przebicia 
- wewnętrzna awaryjna

wkładka połówkowa

wersja z przebiciem na 
wkładkę profilową
- rozstawy 72, 90-92mm
(zamówienie min. 50szt)




