Telecody Courier
De slimme koeriersfunctie van SOMMER

Telecody Courier

ZO WORDT JE GARAGE
EEN SLIM PAKKETDEPOT
… ALS DE PAKKETBEZORGER NIET MEER AANBELT!
Dankzij de ‘slimme koeriersfunctie’ van SOMMER deponeert de bezorger gemakkelijk een
pakket in de garage als niemand thuis is!
De openingshoogte van de garagedeur kan individueel worden bepaald.
Er zijn twee beveiligingsniveaus waaruit je kan kiezen: de deur kan worden geopend via de
rode knop of via een cijfercode.

Pakketlevering is niet mogelijk omdat niemand

Met de Telecody Courier kan het pakket in de

thuis is.

garage achtergelaten worden.

Voordelen:
• Verlichte toetsen
• Geheugenplaatsen: 10 verschillende toegangscodes,
2 onversleutelde toetsen of de koeriersfunctie
• Weersbestendig
• Lange levensduur van de batterij
• Incl. aluminium muurbeugel en bevestigingsmateriaal
De garagedeur gaat een stukje open en sluit automatisch nadat het pakje is gedeponeerd.

Voordelen van SOMloq2:
• Maximale beveiliging tegen hackers door 128 bit AESencryptie met rollingcode
• Radio-ontvanger bevestigt ontvangen commando’s, een LED
op de zender bevestigt de ontvangst
• Commando’s worden doorgestuurd door SOMloq2
compatibele ontvangers
• Hop-functie: elke SOMloq2 ontvanger stuurt herkende
commando’s 1 maal door.

Telecody Courier

ALLES WAT JE NODIG HEBT OM
JE GARAGE UIT TE RUSTEN MET
DE SLIMME KOERIERSFUNCTIE:
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De geadresseerde haalt het pakket eenvoudig op door een
zelf gedefinieerde toegangscode.

Telecody Courier handzender
Art nr. 105074
868,95 MHz SOMMER-model IP64

Eenrichtingsfotocel
Art nr. 104141
(verplicht vanaf een gedeeltelijke
garage openingshoogte van 30 cm)
Met de Telecody Courier worden pakketten eenvoudig bezorgd of opgehaald.
Je pakketten zijn beschermd tegen diefstal en slecht weer!

SOMMER base+

SOMMER pro+

RDC Vision+

Lock (optioneel)
Art nr. 104124
Vergrendelingsmagneet voor motor
(inbraakveilig), vergrendelt in elke
positie, ook bij ventilatiefunctie/
De Telecody Courier is compatibel met de SOMMER base+ en pro+

gedeeltelijk openen/deur OPEN

garagedeuraandrijvingen en de RDC Vision+ roldeurbesturingseenheid.

eindstand.

1) Afhankelijk van de
omgeving.

Storingsvrij radiosignaal

128 bit enctyptie

Robuust

Bi-directioneel
radiosignaal
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