
Danalock Universalus Modulis V3 valdomas telefonu 

 

Danalock Universalus Modulis V3 – tai Danalock produktas skirtas apjungti 

papildomus įrenginius naudojant Danalock programėlę. Jis gali būti panaudotas garažo 

vartų, kiemo vartų, vartelių, durų elektrinių užraktų ir kitų elektros prietaisų 

valdymui per mobiliąją programėlę Danalock. 

Universalus Modulis V3 suteikia galimybę valdyti el. prietaisus išmaniuoju mobiliuoju 

telefonu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Privalumai: 

 

• Automatinis atrakinimas 

Universalus Modulis Danalock V3 identifikuoja Jūsų parvykimą namo ir automatiškai 

atidaro kiemo ir garažo vartus, atrakina duris ir išjungia signalizaciją. Šis modulis suveikia 

automatiškai, kai Jūsų telefonas patenka į Bluetooth zoną, kurioje yra ir Danalock 

universalus modulis. 

• Paprastas prieigos pasidalinimas 

Naudojant Danalock mobiliąją programėlę paprasta pasidalinti prieiga su šeimos nariais, 

svečiais ir pan. 

• Auto užsirakinimas 

Rankos pilnos pirkinių krepšių? Universalus modulis atrakins Jums lauko duris, kiemo 

vartus, vartelius ir garažo vartus.  

• Kitų el. prietaisų valdymo palaikymas 

Naudojant Universalų modulį Danalock V3, Jūs galėsite valdyti beveik visus 12-24V 

elektrinius prietaisus ir valdyti juos Bluetooth&ZWave tinkle.  

Valdykite garažo duris mobiliuoju telefonu 

Universalus Modulis V3 valdomas mobiliuoju telefonu per mobiliąją programėlę  

Danalock, kurią galite parsisiųsti nemokamai iš Apple Store ar Google Play parduotuvėje.  

Ši Danalock mobilioji programėlė yra labai patogi naudojimui. 

Per šią programėlę galėsite valdysite kiemo ir garažo vartus, lauko duris ir kitus el. 

prietaisus. Puikiai veikia Apple ir Android sistemose. 

 

Viena programėlė, daug galimybių:  

• Atidaryti / uždaryti kiemo vartus, 

• Atidaryti / uždaryti parkavimo aikštelės užtvarą (naudojami ofisuose dažniausiai); 

• Atidaryti / uždaryti garažo vartus, 

• Atrakinti / Užrakinti esamą ar naują elektrinę spyną … 

 



 
 

Danalock Universalaus Modulio V3 pajungimas ir schema 

Universalus Modulis V3 puikus sprendimas elektrinių prietaisų valdymui mobiliuoju 

telefonu per Danalock programėlę.  
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Jūs galite su šiuo moduliu valdyti esamus kiemo ir garažo vartus, el. spynas ir pan.  
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Keletas panaudojimo Danalock Modulio V3 variantų 

 
 

Pavyzdys magnetinei spynai 
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Pavyzdys elektrinei spynai 
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Universalaus modulio Danalock V3 privalumai 

Du išėjimai 

Universalus modulis V3 turi du išėjimus ir gali valdyti du skirtingus įrenginius naudojant 

Danalock programėlę.  

Jūs galėsite šio modulio pagalba valdyti kiemo vartus, elektrines spynas, langus 

valdomus elektra ir pan. naudojant savo išmanųjį telefoną. 

 

 
Šis modulis veikia kaip dvi relės, tai galima valdyti du skirtingus įrenginius. 

  

Pateikiame pavyzdį: 

Kai atidaromi kiemo varteliai ar kiemo užtvaras, kartu gali būti atidaroma irgi:  

• Garažo vartai, jei yra du garažo vartai, tai gali būti atidaromi abu vienu metu... 

 

Automatinis atrakinimas / Automatinis užrakinimas 

Universalus Modulis V3 gali būti sukonfigūruotas su automatiniu užrakinimo ir 

atrakinimo funkcija. Kai šis modulis identifikuoja Jūsų mobilųjį telefoną netoliese, 

matomą Bluetooth zonoje, tai šis modulis aktyvuoja garažo vartų atidarymą. Tai labai 

patogu Jums parvykstant namo... 
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Kiekviena relė gali būti nustatyta:  

• “Atidarymo uždelsimas”: galima nustatyti laiką prieš atidarant duris, vartus. 

• “Užlaikymas”: Modulis palaiko užlaikymo funkciją (nuo 5s iki 60s) – relės užlaikymo 

laikas. 

Danalock Universalaus Modulio V3 techninė specifikacija 

 

Danalock Universalaus Modulio V3 specifikacija: 

 

• 2 × relės kontaktai (NO/NC)) 

• Maitinimas: 12-24V DC 

• Maksimali įtampa (24V): 100mA 

• Išėjimas:+4dBm 

• Maksimali relės įtampa: 48V 

• Ryšys: Bluetooth® 4.2 ir Z-Wave Plus 

• Bluetooth diapazonas: 5 -10 metrai 

• Z-Wave diapazonas: 5 -30 metrai 

• Saugumo lygis:  AES 256 bit 

• Matmenys: 35 mm x 40 mm x 15 mm 

• Svoris: 14 g 

• Medžiaga: ABS 

• Spalva: juoda 

 

 



Saugi Danalock Universalaus Modulio V3 sistema 

Danalock Universalus Modulis V3 naudoja koduotą duomenų perdavimo standartą AES 

256. 

Nėra papildomų mokesčių 

Puikus Danalock sprendimas be jokių papildomų mokesčių.  

Naudojant Danalock Universalų Modulį V3, spyna Danalock spyna nėra privaloma 

Danalock Universalus modulis veikia nepriklausomai nuo kitų Danalock produktų. Jokių 

papildomų apribojimų Android ir Apple telefonams ir programėlėms.  

Suderinamumas su Z-Wave ir IFTTT protokolais 

Danalock Universalus Modulis V3 yra puikiai suderinamas su  

Z-Wave ir Bluetooth protokolais, kas leidžia turėti dar daugiau galimybių panaudojant 

išmaniųjų namų sprendimus. 

Taip pat šis modulis palaiko IFTTT platformą (“If this Than That”), kur galima valdyti 

skirtingas platformas, programinę įrangą ir įrenginius.  

 


