SZÁLLODAI MEGOLDÁSOK
Kulcskártyás Beléptető Rendszerek
Megoldások és Szolgáltatások

Sous réserve de modiﬁcations techniques - Visuels et plans non contractuels.
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ÉRINTÉSMENTES BIZTONSÁG
A DÉNY SECURITY rendszer, amely rádiofrekvenciás (más néven RFID, proxymity) technológiát használ,
a kulcskártyás szállodai beléptető rendszerek között az élmezőnyhöz tartozik. A DÉNY SECURITY
újraértelmezi a biztonságot azzal, hogy ötvözi termékeiben a megbízhatóságot, egyszerűséget
a biztonsággal és könnyű telepítéssel, megtartva ugyanakkor a termékeire jellemző eleganciát.
A DÉNY SECURITY legújabb RFID zárcsaládja 3 változatot kínál megrendelőinek (NANO, ADAPT
és SLIM). Ezekkel a termékekkel teljesen le tudja fedni a szállodai piac igényeit a legmagasabb
minőségi követelményeket is kielégítve.

NANO

ADAPT
SLIM

3

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK / RENDSZER ELEMEK
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RENDSZER ELEMEK
1 KULCSKÁRTYÁS ZÁREGYSÉG
• RFID technológia, érintésmentes (proxymity).
• Önálló (off-line), kábelezést nem igénylő, elemes
tápellátás.
• Az utolsó 3000 esemény rögzítése a nem törlődő
memóriában.
• Megbízható kártyaolvasás minden esetben.
2 SZOFTVER
• Egyszerű és intuitív. Windows kompatíbilis.
• Kompatíbilis a legelterjedtebb fron-office (PMS)
rendszerekkel (PMS interfész).
• Főkulcsos rendszer kulcskártyákkal (64 000 ajtó,
1 024 zóna, 16 hozzáférés típus, automatikus átállás
téli/nyári időre, 4 programozható automatikus
nyitás/zárás naponta, stb.).
• Gyors és egyszerű vendég check-in és check-out,
mindössze két kattintás.
• Személyzeti kártyák kezelése (2 040 fő/ajtó).
• Vendég kártyák kezelése (64 000 vendég).
• Kommunikáció a zárakkal RFID kártya segítségével
(események letöltése zárakból), vagy hordozható
programozó használatával.
3 HORDOZHATÓ PROGRAMOZÓ
• Installált beléptető szoftverrel. Mini recepcióként is
használható.
• Interfész a zárak és a beléptető szoftver (PC) között.
• Zárak programozása és információk letöltése.
• Kényelmes, egyszerű kezelés.
• Csatlakozás az eszközhöz mini USB-vel.

4 KÁRTYAÍRÓ
• A készülék a kulcskártyák írását (kódolását) illetve
olvasását végzi.
• További kártyaírók is telepíthetők egyidejűleg a
hálózaton.
• Mifare (13,56 MHz) proxymity kártyák írása (kódolása) és
olvasása.
• Maximális írási/olvasási távolság: kb. 5 cm..
• USB catlakozás.
5 KULCSKÁRTYÁK
• RFID technológiájú kártyák.
• Kártyatípus: Mifare Classic (1KB, 4KB EEPROM).
• Multi-alkalmazás támogatott.
• Kivitel: ISO kártya, kulcstartó, karpánt, bélyeg stb.
igény szerint.
6 FALI KÁRTYAOLVASÓ
• Nem hagyományos belépési pontok kezelése
(liftek, sorompók, automata ajtók stb.).
• Süllyesztett vagy felületre történő szerelés.
• Tápellátás: 12-24 VAC/VDC.
7 ENERGIAKÍMÉLÕ KAPCSOLÓ
• Intelligens, kizárólag RFID kártyával aktiválható.
• Kikapcsolási időzítés 30 másodperc.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK / KOMPAKT ZÁRAK

A DÉNY SECURITY kompakt zárainak ártalmatlan és klasszikus vonalai észrevétlenül alkalmazkodnak
az építészet és a professzionális belső tér igényeihez. A DÉNY SECURITY új zárcsaládja sikeresen
ötvözi a funkcionalitást és a dizájnt: a három RFID technológiájú kompakt zár minden beléptetési
ponton teljes biztonságot és ellenőrizhetőséget biztosít az esztétikai szempontok áthágása nélkül.
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A NANO egyszerű és minimalista dizájnja lehetővé teszi,
hogy illeszkedjen minden
környezetbe a legkülönbözőbb belsőépítészeti
kialakítások mellett is.
A kilincs és a kártyaolvasó
független egység, amely
lehetővé teszi, hogy a
kilincsek és az opcionális
zárbetétek széles választékából válogathat a hotel
belső terének kialakításakor.
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Az ADAPT speciálisan arra van
kifejlesztve, hogy egy már
mechanikus zárral szerelt
ajtó könnyen átalakítható
legyen kártyás zárásúvá.
Már a 22 mm-es (B) kilincs
tengely távolságú, és a
70 mm-es (A) zárbetét kilincs távolságú zárakra is
(minimális méretek) jól
fölszerelhetők, így az egyik
legsokoldalúbb kompakt
zár jelenleg a piacon.
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SLIM
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Elegáns vonalainak, hoszszú és keskeny formájának
köszönhetően a SLIM típus
tökéletesen illeszkedik
minden installációba. A
belső és külső kilincsek cink
és alumínium ötvözetéből
készültek abból a célból,
hogy könnyűek, de egyúttal megfelelő szilárdságúak
is legyenek a szállodai
használathoz igazodva.
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Műszaki jellemzők változtatásának joga fenntartva.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK / Fali kártyaolvasók

Fali kártyaolvasók
A fali kártyaolvasó egy olyan RFID technológiájú eszköz, amely vezetékes tápellátásról működik, és segítségével
vezérelhetők (ki- és bekapcsolhatók) a nem hagyományos beléptetési pontok a hotelben (pl.: liftek,
parkoló sorompók, folyosói átjáró ajtók, bejárati autamta ajtók stb.).
Akár falra szerelet vagy süllyesztett kivitelű, a fali olvasót úgy tervezték, hogy ellenáljon a különféle
kültéri időjárási viszonyoknak.

Sorompó vezérlés (parkoló)

Liftek vezérlése

Műszaki jellemzők
• Technológia: RFID 13,56 MHz ISO 14443A
• Kártyák: Mifare Classic 1KB és 4KB. Tárolt információ titkosított.
• Tápellátás: 12/24 VAC/VDC.
• Csatlakozás az eszközhöz: mini USB porton keresztül.
• Műveletek az eszközzel: felprogramozás és események letöltése mini PC-vel vagy kártyával
• Visszajelzések: intuitív LED jelzések.
• Időjárásállóság : IP65 (süllyesztett típus esetén).
• Külső ház rozsdamentes acél (AISI 304) vagy fekete porszórt acél.
• Automatikus átállás téli/nyári időszámításra (DST).

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK / BIZTONSÁGI BEVÉSŐ ZÁRAK
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Műszaki jellemzők

• Mechanikus biztonsági bevéső zár kettős tengelyű anti pánik funkcióval.
• Rozsdamentes, blokkolt kilincs (alaphelyzetben nem lenyomható).
• Biztonsági retesz a behatolás megakadályozására.
• Kilincstengely-zárbetét távolság = 85 mm.
• Kilincstengely távolság = 50 mm.
• Ház és előlap rozsdamentes acél (AISI 304).
• Hőre habosodó tűzvédelmi szigetelés.
• Tűzállóság: 60 perc, EI260 osztály az UNE-EN 13501-2:2004 szerint (teszt UNE-EN 1634-1).
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SLIM és ADAPT
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Műszaki jellemzők

• Mechanikus biztonsági bevéső zár egytengelyű anti pánik funkcióval.
• Rozsdamentes kilincs
• Biztonsági retesz a behatolás megakadályozására.
• Kilincstengely zárbetét távolság = 85 mm.
• Kilincstengely távolság = 60 mm.
• Ház és előlap rozsdamentes acél (AISI 304) vagy galvanizált acél.
• Hőre habosodó tűzvédelmi szigetelés.
• Tűzállóság: 60 perc, EI260 osztály az UNE-EN 13501-2:2004 szerint (teszt UNE-EN 1634-1).
A műszaki adatok megváltoztatásának joga fenntartva.

DÉNY SECURITY
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Kizárólagos Magyarországi forgalmazó:
DIGICO Kft.
Tel. : +36 (1) 462 0323
Fax : +36 (1) 462 0323
sales@digico.hu

www.deny-security.com www.digico.hu

