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Ze wzglêdu na europejskie wymiary wk³adu (rozstaw klamka-wk³adka =
72mm), model ten polecany jest do montowania w istniej¹cych
drzwiach. Instalacja polega na wymianie wk³adu oraz szyldu starego
zamka. Bateryjne zasilanie zamka (tzw. tryb OFF-LINE) nie wymaga
dodatkowej instalacji elektrycznej co bardzo upraszcza monta¿.

Dzia³nie zamka oparte jest o karty zbli¿eniowe.
Strona zewnêtrzna (kontrolowana) otworzy siê w
momencie przy³o¿enia uprawnionej karty. W
innym przypadku klamka wykona ja³owy ruch i
nie otworzy zamka (tzw. funkcja wolnej klamki).
Zawsze pozostaje mo¿liwoœæ otwarcia drzwi za
pomoc¹ mechanicznego klucza (maskowana
wk³adka cylindryczna). Zamkniêcie drzwi
automatycznie rygluje zamek w dwóch
punktach. Naciœniêcie klamki od strony
wewnêtrznej pokoju ka¿dorazowo powoduje
otwarcie drzwi.
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Elektroniczny zamek hotelowy RFID EZH-918

PARAMETRY TECHNICZNE

Obs³ugiwane karty :

Materia³ :

Zasilanie :

¯ywotnoœæ baterii :

Wyczerpanie baterii :

Pobór pr¹du w stanie spoczynku :
Pobór pr¹du w trybie roboczym :
Czas otwarcia :

Odblokowanie awaryjne :

Gruboœæ drzwi :
Wilgotnoœæ pracy :
Temperatura pracy :
Dystans czytania karty :
Czas odczytu :
Orientacja :

Wymiary :

Waga :

standardowo MIFARE 1 (Philips) lub
opcjonalnie TEMIC (Atmel)
stal nierdzewna wykoñczona PVD,
wigocioodporny, ognioodporny
DC 6V, 4 x 1,5 V baterie typu AA
alkaliczne
ok. 10 miesiêcy (przy standardowym
otwieraniu do 25 razy na dobê)
sygnalizacja spadku napiêcia
poni¿ej 4,5 V - max. 100 otwaræ do
koñca
12 µA
200 mA
po 7s od przy³o¿enia karty
nastêpuje ponowne zablokowanie
zamka
przy pomocy karty MASTER lub
klucza (wk³adka cylindryczna)
36mm - 70mm
20% - 80%
-25°C ~ +55°C
0 - 5 cm
< 0,5 s
w zale¿noœci od kierunku otwierania
- drzwi prawe lub lewe
286mm (wysokoœæ) x 70mm
(szerokoœæ) x 26mm (gruboœæ)
ok. 4 kg
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Praca wszystkich zamków w systemie wspomagana jest przez dedykowane oprogramowanie
wraz ze specjalnym czytnikem kart (tzw. ENCODER).
Podstawowe mo¿liwoœci programu:

1/ wydawanie i anulowanie kart o okreœlonych
poziomach dostêpu w danym przedziale
czasu (karty goœcia, sprz¹taczki,
kierownika, serwisowe itp.)

2/ automatyczne meldowanie i wymeldowanie
3/ wprogramowywanie czasu systemowego do

zamka
4/ odczyt z bufora pamiêci zamka ostatnich

200 zdarzeñ
5/ menu w jêzyku polskim
6/ pe³ne zarz¹dzaniem obiektem
7/ mo¿liwoœæ pracy sieciowej
8/ funkcja „nie przeszkadzaæ” - zamkniêcie

drzwi od wewn¹trz przy pomocy rygla
dezaktywuje karty sprz¹taczek i innego
personelu (nie dotyczy modelu EZH-5572)

9/ zestawienia prezentuj¹ce informacje o
pokojach, goœciach, wydanych kartach itp.

10/ eksport zestawieñ do formatu Excel-a
11/ mo¿liwoœæ zintegrowania programu z innymi

systemami hotelowymi
12/ gotowy interface do programu Micros

Fidelio

(wk³ad zamka, software)




