TOVÁBBI RENDSZERKIEGÉSZÍT Ő K:
SZOFTVER

Check out kártya

Megvásárlása ajánlott: minden nagyobb rendszer vagy gyakori munkaer ő -

kártyaelvesztés esetén a check out kártya megírásával, használatá,a

fluktuáció esetén. Az els ő heüzemelést javasolta szolgáltatóval elvégeztetni.

érvénytelenithető a régi kártya.

Adatkártya

KÁRTYAÍRÓ/OLVASÓ (uSB VAGY R5232)

1 Mb helyett 4 Mb hely; több adat tárolható rajta, lehet ővé teszi a napidzást

A fent említett esetekben szoftver kiegészitésére ajánlott e készülék megvá-

Energia megtakarító kapcsoló
Igény esetén kérhető sz elektromc ajóin:k kii:'teszfée:

sárlása isa külonböz ő kártyatipusok programozására.

Tmel]ynl

szabályozható a szoba áramfogyasztai.

KÁRTYA (MF)
hotelzárakhoz és beléptet ő rendszerekhez is alkalmas (kombinálható).Erint ő -

TOVÁBB! IGÉNYBE VEHET Ő SZOLGÁLTATÁSOK

kártyás elektromos ajtózárhoz rendelhet ő tetsző legesszámü kártya. Az alábbi

Zár beszerelés

tiusok léteznek:

Az ajtózár beszerelését és elektromos csatlakoztatását lelenti (alzo kiTnanisát 3 Vevő végzi, amelyhez pontos m ű szaki rajzot biztosítunk.

Szobakártya
ajánlott mennyisége: szobánkénti ágyszám + 1 db. (p1. 8 db. 2 ágyas szoba

PROGRAMOZÁS

esetén: 85(2f1) 24 db.)

Az elektromos ajtózárak és a kártyák programozását jelenti. Az elsó prog-

Mesterkártya

ramozás szolgáltató általi elvégzése ajánlott még abban az esetben Is, ha a

a programban szerepl ő Összes szobát nyitja, még akkor is, ha az a belsö elfor-

szoftvert és/vagy kártyaíró/olvasót Is megvásárolták.

dítóval Zárva Vafl. Kifejezetten Íels ő vezető vagy tulajdonos részére, elveszitése

Karbantartás

a teljes rendszer újraprogramozását igénylL

Félévente érdemes elvégezni, 56 perc/ajtó. Évente érdemes hosszabb id őt

Emergency kártya

raszánni sz elemek bemérésére illetve esetleges cseréjére.

a programban lév ő Összes ajtó nyitva marad a lehúzás után (akkor is, ha bels ő

Oktatás

elforditóval zárva van), vészhangot és vészfényt ad, amíg Újból nem használják.

Ajánlott, a kés ő bbi Saját programozás elvégzéséhez Illetve a személyzet

Takarítói kártya

bctjnításához.

megadható, hogy a kártya tulajdonosa mely szobákba, mely id ő pontokban (napszak szerint drától óráig) mehet be (kivéve, ha az ajtó a bels ő
elforditóval lárva van)

GARANCIA
• Értékesítéstól számított I év telephelyi garancia a torvényben

Karbantartói kártya

meghatározott feltételek alapján.

a takarítói kártyához hasonló, hiszen sz ű kíthető térben és megadható az érvé
Inyességi ideje, azzal a különbséggel, hogy akkor is nyitja sz ajtót, ha az belülr ől
Zárva van,

• Szolgáltató általi beszerelés és programozás esetén további I év
helyszíni garancia.
• Karbantartási Szerz ő dés kötése esetén Újabb 1 év garancia.

ASM-HLMF1

ASM-HLMF2

VALASZTHOTOSZIN:
MECHAMKUS KULCS: vus:hulywn metáre, T':ogramozashos
ELHASZNÁLASI KÖVETELMÉNY: ajtó vassagsága 138 mm ás 70 mm között legyen
ELEM ÉLETTARTAM: kh. 12 hónap (függ a használatgyakorlságától és a klimafeltételekt ől)

sjtOZar I VALASHATO SZÍN: I,iivirs auiii vas iéiiys
I MEChANIKUS KULCS: vészhelyzet osetére, r,.zgunniozáshoz
FELHASZNÁLASI KÖVETELMÉNY: aifü vastagsága 38 mm és 70 mm kortól Ingyen
ELEM ÉLETrARTAM: tb 12 hözp
tfögg a hatá!at gyakoriságatól ás a klimafeltételekt őll

Várható szallitasi hitánöö: kb I héi
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