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SEJF HOTELOWY
Z ODCZYTEM
ZDARZEŃ

AIR: HOTEL

IDEALNE WYPOSAŻENIE DLA HOTELI I PENSJONATÓW
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

• Przyjazny użytkownikowi zamek elektroniczny z wyświetlaczem

• Odczyt zdarzeń na wyświetlaczu zamka

• Instrukcja otwierania/zamykania umieszczona na zamku

• Wewnętrzny napęd sterujący pracą mechanizmu ryglowego

• Trzy sposoby otwarcia: kod użytkownika, kod master i klucz
awaryjny

• Podświetlana klawiatura
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AIR: HOTEL
DANE TECHNICZNE

0 (mm)

ZEWNĘTRZNE (mm)
Model
AIR Hotel

WEWNĘTRZNE (mm)

Wysokość

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Szerokość

Głębokość

Pojemność (l)

Waga (kg)

200

430

350

190

420

300

24

12

KONSTRUKCJA

ZAMEK
KOD GOŚCIA HOTELOWEGO
Instrukcja otwierania i zamykania umieszczona
jest na zamku. Kod ustawia użytkownik
zamykając sejf. Jego długość to 4-6 cyfr.
Pozostawienie drzwi w pozycji otwartej
umożliwia następnemu użytkownikowi
zaprogramowanie własnego kodu.
KOD MASTER
Istnieje możliwość ustawienia drugiego kodu zwanego kodem
master. Pozwala on na otwarcie sejfu, umożliwia
programowanie zamka oraz dostęp do jego pamięci i odczytu
zdarzeń.

MECHANIZM RYGLOWY
Mechanizm zamykający z ryglami o średnicy 16 mm oraz
wewnętrznym mechanizmem napędowym.
KORPUS I DRZWI
Drzwi wykonane z 4mm blachy stalowej, korpus z blachy 2mm.

KOTWIENIE
Sejf wyposażony jest w zestaw do kotwienia. Posiada otwory
umożliwiające jego zakotwienie do ściany lub do podłogi.

ODCZYT ZDARZEŃ

WYMIARY
(mm)

495
430

OTWARCIE AWARYJNE
W razie potrzeby sejf można otworzyć wykorzystując
klucz do awaryjnego otwarcia.

700

350*

105 ostatnich operacji wykonanych na zamku może być
odczytanych na wyświetlaczu zamka. Dla każdego zdarzenia sejf
rejestruje i wyświetla następujące informacje:
- wskazanie czy zdarzenie dotyczy otwarcia czy zamknięcia sejfu
- data zdarzenia (rok-miesiąc-dzień)
- czas zdarzenia (godzina-minuta)
- użyty kod lub informacja o użyciu klucza awaryjnego

345

Światło drzwi:
345 x 135 mm

DODATKOWE FUNKCJE
- możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii
- funkcja ukrytego kodu
- możliwość wyłączenia sygnałów dźwiękowych

*Do głębokości zewnętrznej należy dodać 25 mm na klawiaturę zamka
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