Jejich bezpečí...
Vaše kontrola...

Hotelový bezpečnostní zámkový systém

Hotel Security Lock System

Their security...
Your control...

ZÁMKY / LOCKS
ODYSSEY
Elektronický zámek s distingovanou elegencí a dokonalou technologií
Technické údaje:
• otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
• kompaktibilní se systémem 6000 (off-line) a Messenger (bezdrátový on-line)
• Intel procesor je vložen do silikonu, který chrání elektroniku před vlhkostí
• paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identiﬁkační číslo použité karty)
• zámek nahrává vstupy do pokoje a odchody z pokoje
• napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
• signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
• funkce ADB (automatické uzamčení) pouze pro zádlab 25 mm
• funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován tak, že ve vybraných časech
umožní vstup více uživatelům (zasedací místnost, společné prostory, apod.)
• povrchová úprava: viz. tabulka na poslední straně
Electronic lock with distinctive elegence and superior technology
Technical features:
• opening: magnetic stripe, smart and memory keycards
• compactible with System 6000 (off-line) and System Messenger (wireless on-line)
• Intel procesor is embedded in silicone to prevent moisture intrusion
• memory: last 5 900 entries (time, date and ID code of the keycard)
• lock records entry into and egrees from the room
• power supply: 4 x AA alkaline battery pack (operating life 4-5 years)
• automatic alert, if the batery power is running low (red light)
• optional ADB (Automatic Dead Bolt) only for mortise 25 mm
• Passage Mode – lock can be programmed to lock and unlock at targeted times alloeing
unrestricted entry during „passage“ hours (meeting room, amenity area doors,etc.)
• ﬁnishes: see tabel on the last page
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ZÁMKY / LOCKS
QUANTUM MT
Elektronický zámek s minimalistickým designem a dokonalou technologií
Technické údaje:
• otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
• kompaktibilní se systémem 6000 (off-line) a Messenger (bezdrátový on-line)
• Intel procesor je vložen do silikonu, který chrání elektroniku před vlhkostí
• paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identiﬁkační číslo použité karty)
• zámek nahrává vstupy do pokoje a odchody z pokoje
• napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
• signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
• funkce ADB (automatické uzamčení) pouze pro zádlab 25 mm
• funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován tak, že ve vybraných
časech umožní vstup více uživatelům (zasedací místnost, společné prostory, apod.)
• povrchová úprava: viz. tabulka na poslední straně
Electronic lock with minimal physical impact on design aesthetics and superior
technology
Technical features:
• opening: magnetic stripe, smart and memory keycards
• Intel procesor is embedded in silicone to prevent moisture intrusion
• memory: last 5 900 entries (time, date and ID code of the keycard)
• lock records entry into and egrees from the room
• power supply: 4 x AA alkaline battery pack (operating life 4-5 years)
• automatic alert, if the batery power is running low (red light)
• optional ADB (Automatic Dead Bolt) only for mortise 25 mm
• Passage Mode – lock can be programmed to lock and unlock
at targeted times alloeing unrestricted entry during „passage“ hours
(meeting room, amenity area
doors,etc.)
• ﬁnishes: see tabel on the last page

QUANTUM RIFD

Vnitřní strana
/ Inside

Elektronický zámek s minimalistickým designem a bezkontaktní dokonalou technologií
Technické údaje:
• otevírání: bezkontaktní kartou
• bezkontaktní čtečka (ISO komunikační platforma)
• karty jsou programovány použitím bezkontaktního kodéru
• ochrana čtečky před klimatickýmy extrémy
• paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identiﬁkační číslo použité karty)
• zámek nahrává vstupy do pokoje a odchody z pokoje
• napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
• signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
• funkce ADB (automatické uzamčení) pouze pro zádlab 25 mm
• funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován tak, že ve vybraných časech
umožní vstup více uživatelům (zasedací místnost, společné prostory, apod.)
• karty jsou programovány pomocí bezkontaktního kodéru
• povrchová úprava: viz. tabulka na poslední straně
Electronic lock with minimal physical impact on design aesthetics and contactless superior
technology
Technical features:
• opening: contactless keycard
• compactible with System 6000 (off-line) and System Messenger (wireless on-line)
• contactless reader uses ISO communication platform
• keycards are programmed using a “contactless” encoder
• environmentally sealed reader protects against climate extremes
• keycards are programmed using a „contactless“ encoder
Bezkontaktní kodér / Contactless encoder
• others parameters as ODYSSEY

ZÁMKY / LOCKS
MT
Elektronický zámek s klasickým designem a dokonalou technologií
Technické údaje:
• otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
• kompaktibilní se systémem 6000 (off-line)
• kompaktibilní se systémem Messenger (bezdrátový on-line) – model MT INFRARED
• ostatní parametry jako QUANTUM MT
Electronic lock with classic design and superior technology
Technical features:
• opening: magnetic stripe, smart and memory keycards
• compactible with system 6000 (off-line)
• compactible with system Messenger (wireless on-line) – model MT INFRARED
• others parameters as ODYSSEY

MT INFRARED

MKO

MT

ZÁMKY / LOCKS
CONFIDANT MT
Elektronický zámek s moderním ekonomický designem a jednoduchou instalací
Ideální pro menší hotely a penziony
Technické údaje:
• otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
• kompaktibilní se systémem 6000 (off-line)
• paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identiﬁkační číslo použité karty)
• napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
• signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
• povrchová úprava: satén chrom/ satén mosaz
Electronic lock with modern economy design and easy to install
Perfect for small hotels and pensions
Technical features:
• opening: magnetic stripe, smart and memory keycards
• compactible with system 6000 (off-line)
• memory: last 5 900 entries (time, date and ID code of the keycard)
• powe supply: 4 x AA alkaline battery pack (operating life 4-5 years)
• automatic alert, if the batery power is running low (red light)
• ﬁnishes: satin chrome/ satin brass

SOFTWARE
SYSTEM 6000 (off-line)

SYSTEM MESSEMGER (on-line)

Software pro Windows pro zámky MT, ODYSSEY,
QUANTUM a CONFIDANT obsahuje:
• zakázkový hotelový software
• software pro hotelový rezervační systém a prodej
• ruční počítač pro programování a audit
• nouzový zdroj energie pro zámek (ELPS)
• programátor zámku a jednotku pro audit
• čisticí kapalinu a čisticí karty
• montážní soupravu
• manuál na CD
• Saﬂok PMS & POS Software

Software pro Windows pro zámky MT,
ODYSSEY a QUANTUM.
Messenger software pro bezdrátový (IR/RF) on-line
systém nabízí bez fyzické přítomnosti u dveří:
• okamžitý přehled o vstupech do pokojů
a výstupech z pokojů
• možnost komunikace se zámkem
• audit a diagnostku zámku
• okamžité zablokování ztracené karty
• změnu konﬁgurace zámku,
přestěhování hostů
• signalizaci vybitých bateriií,
otevřených dveří, poruch,…

Software for Windows for MT, ODYSSEY, QUANTUM
and CONFIDANT locks includes:
• Software for PMS system and Point of Sale
• Handheld for Interogation and Programming
• Emergency Lock Power Supply (ELPS)
• Lock Programmer and Interrogation Unit (LPI)automatic
alert, if the batery power is running low (red light)
• Cleaning Fluid and Cleaning Cards
• Screw driver and bit
• Customized Hotel Software
• Saﬂok PMS & POS Software

Software for Windows for MT,
ODYSSEY and QUANTUM locks.
Messenger software for wireless (IR/RF)
on-line sytem offers:
• Access-tracking Capabilities
with Real-time dtabase Screen
• Printable Reports
• Low Battery Alerst
• Instant Messaging
• Re-rooming Guests,…

PŘÍSLUŠENSTVÍ / OPTIONAL EQUIPMENT
Kodéry / Encoders
CE6100

Ruční kodér magnetický, čipových a paměťových karet.
The insertion encoder of magnetic, smart
& memory cards.

CE 6100

CE6010

Motorový kodér magnetický, čipových a
paměťových karet.
The motorized encoder of magnetic, smart
& memory cards.

CE 6010

Vstupní jednotky / RCU
RCU

Vstupní jednotka slouží k ovládání vstupních dveří, výtahu, závory, apod.
Provedení: nerez nebo mosaz
Remote Control Unit (RCU), to be used for main door, lift, gate bar, etc.
Finish: chrome or brass

RCU

MECU

Vstupní jednotka slouží k ovládání výtahu
(12 relé umožňuje nastavení 12 úrovní vstupů a jejich kombinací).
Provedení: nerez nebo mosaz
Multichannel Elevator Control Unit (MECU), to be used for lift
(12 relays for 12 pass levels and their combination).
Finish: chrome or brass

Karty / Keycards

MECU

Magnetické karty / Magnetic stripe Cards

Magnetické karty obsahují 3 datové stopy, na které se magneticky nahrávají a uchovávají informace.
Použití: hosté, personál
Magnetic stripe cards contain 3 data tracks onto which information can be magnetically recorder an storde. Usage: guests, staff

Paměťové a čipové karty
/ Memory and Smart Cards

Tyto karty umožňují zpětnou kontrolu pohybu zaměstnanců.
Karty se dají použít k auditu zámku bez dalšího příslušenství.
Zpráva o chybě zámku je uložena do karty.
The keycards store card usage data that enables employee tracking.
Lock audit data can be downloaded to the keycard.
Lock error messages can also tagged onto the cards.

Spořič energie / Energy Control Unit
KRS01

Spořič energie, spíná vložením karty
Energy Control Unit

IECU

Inteligentní spořič energie, spíná pouze s kódovanou kartou, po vyjmutí karty doběh 30 sekund
Intelligent Energy Control Unit, only for coded card, run down 30 seconds

ZÁMKY / LOCKS
GENERATION E-760K
Elektronický zámek s nadčasovým designem a jednoduchou instalací
Ideální pro menší hotely a penziony
Technické údaje:
• otevírání: magnetickou kartou
• kompaktibilní s jednotkou FDU
• paměť: posledních 200 operací (čas, datum a identiﬁkační číslo použité karty)
• napájení: 3 x AA alkalické baterie (životnost 2-3 roky)
• signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
• povrchová úprava: satén chrom/ satén mosaz
Electronic lock with timeless design and easy to install
Perfect for small hotels and pensions
Technical features:
• opening: magnetic keycards
• compactible with FDU
• memory: last 200 entries (time, date and ID code of the keycard)

E-760K

GENERATION E-770K
Elektronický zámek s nadčasovým designem a jednoduchou instalací
Ideální pro menší hotely a penziony
Technické údaje:
• otevírání: magnetickou kartou
• kompaktibilní s jednotkou FDU
• paměť: posledních 200 operací (čas, datum a identiﬁkační číslo použité karty)
• napájení: 3 x AA alkalické baterie (životnost 2-3 roky)
• signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
• povrchová úprava: satén chrom/ satén mosaz
Electronic lock with timeless design and easy to install
Perfect for small hotels and pensions
Technical features:
• opening: magnetic keycards
• compactible with FDU
• memory: last 200 entries (time, date and ID code of the keycard)

E-770K

SOFTWARE
FDU / Front Desk Unit

Ovládací a programovací jednotka (vše v „1“).
Technické údaje:
• kódování karet hostů a personálu, programování a audit
zámků
• PMS a POS komunikace
• ovládání od 5 do 16 000 pokojů
Control and programming unit (all in „1“).
Technical features:
• encoding guest and staff cards
• audit of locks
• PMS and POS
• vendors from 5 to 16 000 rooms

Vstupní jednotka / RAC

Vstupní jednotka slouží k ovládání vstupních
dveří, výtahu, závory, apod.
Provedení čtečky: černá nebo chrom
Remote Access Controller (RAC),
to be used for main door, lift,
gate bar, etc.
Reader ﬁnish: black or chrome

