
Skladba řešení:
• Chytrý zámek NUKI
• aplikace NUKI
• NUKI Bridge
• klávesnice NUKI
• dálkový ovladač NUKI
• NUKI Opener

Chytrý zámek NUKI
Drobný doplněk na dveře pro ovládání 
mechanického zámku smartphonem.

Instalaci NUKI zvládne každý během pár minut, 
není potřeba žádné nářadí. Doplněk se jednoduše 
nasadí na zamykací vložku dveří.

Detailní popis řešení: 

NUKI je malý doplněk, který udělá z běžného mechanického zámku chytrý zámek. 

Obyčejný zámek pak lze ovládat smartphonem, klávesnicí nebo dálkovým ovladačem. 

Chytrý zámek NUKI se jednoduše upevní na dveře přes zasunutý klíč z vnitřní strany 

dveří (tedy ve chráněném prostoru) a prostřednictvím Bluetooth komunikuje s aplikací 

ve smartphonu. Odemyká, zamyká a otvírá dveře pouhým pohybem prstu na smartphonu. 

Při využití magnetu, který je součástí balení, lze zajistit automatické uzamčení dveří

při jejich zavření. Lze také využít GPS polohy smartphonu vůči zámku k automatickému 

odemčení a otevření dveří při příchodu.

Aplikaci NUKI lze používat v kombinaci s doplňkem NUKI Opener, který umožňuje 

aktivovat libovolný elektromechanický nebo elektromotorický zámek, otvírač či deaktivovat 

magnet, čehož se využívá pro otevření libovolných dveří s již existujícím elektrickým 

způsobem otvírání. 



Chytrý zámek NUKI se instaluje na stávající mechanický zámek (na zasunutý klíč v cylindrické vložce) 

- z vnitřní strany dveří se k cylindrické vložce jednoduše přichytí třemi červíky nebo se přilepí ke kování 

oboustrannou lepící páskou (obě varianty součástí balení), žádné úpravy nebo výměna vložky nejsou 

potřeba. Montáž je zcela nenáročná a zvládne ji naprosto každý do tří minut. Není potřeba žádné nářadí 

(inbus pro utažení červíků je součástí balení).

Chytrý zámek NUKI je kompatibilní se všemi profilovými cylindrickými vložkami (doporučujeme jej však 

kombinovat s vložkami s funkcí emergency - tedy s vložkami, které lze odemykat, i když je z druhé 

strany zasunutý klíč). Rozměry NUKI jsou 110 x 60 x 60 mm (nemusí proto být vhodné pro dveře 

s úzkým rámem otevírané ven).

Aplikace NUKI se používá k nastavení chytrého zámku NUKI a smartphonu a umožňuje 

ovládání zámku (odemykání, zamykání, otvírání a nastavování chytrého zámku), kontrolu 

stavu dveří (zda je zavřeno), nastavování časových omezení a udělování přístupových 

práv neomezenému počtu uživatelů se smartphonem. Je kompatibilní se systémy Apple 

Home Kit, Siri, Amazon Alexa a Google Home a NUKI tak lze snadno začlenit 

do systémů chytré domácnosti.

Díky doplňku Bridge spárovaného s místní Wi-Fi lze uvést chytrý zámek NUKI do stavu 

on-line a prostřednictvím smartphonu připojeného k internetu kdykoliv na dálku odemknout 

dveře např. pro opraváře nebo návštěvu nebo zkontrolovat, jestli jsou už děti doma. Bridge 

s chytrým zámkem NUKI komunikuje prostřednictvím Bluetooth. Bridge je potřeba pouze 

připojit do standardní elektrické zásuvky ve vzdálenosti až 5 metrů od zámku. NUKI Bridge 

je možno dokoupit k chytrému zámku NUKI samostatně nebo rovnou v setu NUKI Combo.
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Dálkový 
ovladač
NUKI

Klávesnice
NUKI

Dálkový ovladač slouží k ovládání zámku bez použití smartphonu (vhodné pro děti, seniory 

a všechny, kteří nemají smartphone nebo jej nechtějí používat k ovládání chytrého zámku NUKI). 

Má podobu praktického přívěšku na klíče, dveře se zamykají a odemykají stisknutím tlačítka na ovladači. 

Ovladač s chytrým zámkem NUKI komunikuje prostřednictvím Bluetooth. V aplikaci NUKI lze velmi 

snadno přidávat a odebírat ovladače - ztracenému ovladači můžete jednoduše během pár sekund 

zrušit platnost.

Další možností ovládání zámku NUKI je odemykání zadáním 6místného kódu na klávesnici, která představuje 

vhodnou alternativu, pokud u sebe nechcete nosit smartphone ani dálkový ovladač. Může také posloužit 

jako záložní způsob odemykání v případě vybitého smartphonu. Do paměti klávesnice je možné uložit 

až 99 různých přístupových kódů. Aplikace NUKI následně umožňuje sledovat, kdo právě použil svůj kód 

a prohlížet historii přístupů. Klávesnice je velmi kompaktní a má nenápadný, elegantní design, podsvícení 

pro snadné použití i ve tmě a světelnou LED signalizaci. Klávesnice má velice snadnou instalaci - stačí ji 

přišroubovat na stěnu poblíž dveří nebo přilepit přímo na dveře, a díky nezávislému napájení bateriemi 

nevyžaduje žádný přívod napájení.



NUKI Opener možňuje vzdálené otevírání dveří pomocí aplikace - je určený primárně pro domovní 

dveře, ale lze jej použít i pro ovládání jakýchkoliv jiných dveří, bran nebo garážových vrat.

Opener má nezávislé napájení čtyřmi bateriemi AAA – není proto nutný žádný přívod elektřiny 

a pro instalaci tak není potřeba souhlas majitele objektu ( jedná-li se např. o ubytování v pronájmu). 

Opener lze nainstalovat velmi rychle a snadno pouze pomocí dodaného materiálu a nářadí - celým 

postupem montáže krok za krokem provede aplikace NUKI.

NUKI Opener komunikuje prostřednictvím Bluetooth (BLE), avšak pro zajištění dostatečně silného 

a stabilního připojení doporučujeme používat NUKI Opener spolu s doplňkem Bridge, který 

je připojený k Wi-Fi - díky čemuž je pak také možné otevírání domovních dveří na dálku.

NUKI Opener je kompatibilní se všemi komponentami NUKI včetně klávesnice 

a dálkového ovladače a všechny tyto prvky lze propojit pomocí aplikace NUKI.

NUKI
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A) Požadavky na montáž 

Bez specifických požadavků. Jedinou podmínkou je, že vložka vystupuje z kování alespoň 
o 1 mm (do 3 mm se využívá lepení na kování, nad 3 mm pak fixace 3 červíky). Při použití 
NUKI Bridge pak napájení 230 V a dostupnost Wi-Fi.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Pro umožnění nouzového otevření dveří klíči je vhodné mít vložku s prostupovou 
spojkou (nazýváno emergency nebo BSZ) případně s knoflíkem s využitím speciálních 
adaptérů (nutno ověřit dostupnost adaptéru pro daného výrobce vložek).

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána zvolenými součástmi systému – co vše je požadováno: chytrý zámek NUKI, 
Bridge, dálkový ovladač, klávesnice, Opener.

D) Limity / modularita řešení 

Vzhledem k univerzálnímu způsobu upevnění chytrého zámku NUKI na cylindrické vložky 
je možno jej použít skoro kdekoliv. Jediným problémem může být velikost chytrého 
zámku NUKI pro úzké rámy dveří s otvíráním směrem ven. Chytrý zámek NUKI není 
vhodný pro samozamykací a panikové zámky. Aplikace pro smartphony není dostupná 
pro platformy Windows (pouze Android a iOS).

E) Tipy před montáží 

Před instalací chytrého zámku NUKI je nutno si ověřit dostatek prostoru pro montáž 
a lehkost chodu zámku (aby síla motoru chytrého zámku NUKI byla dostatečná 
na zamčení a odemčení zámku). Zároveň je nutno ověřit si, že zámek ve dveřích není 
panikový nebo samozamykací.
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