
ЗРУЧНЕ ТА НАДІЙНЕ
ЗАМИКАННЯ ВАШОГО ГОТЕЛЮ

Видання шосте



	 Механічне	замикання	готелю	базується	на	високобезпечній	продукції	MUL-T-LOCK®	(Ізраїль)	та	ABLOY®	(Фінляндія)	—	замко-
вих	циліндрах,	дверних	і	висячих	замках,	замках	для	обладнання,	меблів,	сейфів.	Замкову	продукцію	об’єднано	в	систему	роз-
межування	доступу	«Майстер-ключ».	Завдяки	цій	системі	непотрібне	використання	громіздких	зв’язок	ключів,	вона	дає	змогу	
контролювати	доступ	у	будь-яке	приміщення	готелю.	Кожен	співробітник	і	гість	готелю	має	один	ключ,	яким	можна	відмикати	
лише	ті	двері,	до	яких	він	має	право	доступу.
	 Замки	та	циліндри	MUL-T-LOCK®	і	ABLOY®	стійкі	до	перепадів	температур,	мають	спеціальні	отвори	для	виведення	вологи	й	
пилу,	тому		їх	можна	використовувати	ззовні	приміщення.	Доповнює	комплект	дверна	фурнітура	ROSTEX®	(Чехія),	виготовлена	
з	нержавіючої	сталі,	має	шість	варіантів	обробки	та	різноманітний	дизайн,	а	також	дотягувач	дверей	RYOBI®	(Японія).

Базовий комплект для системи «Майстер-Ключ»

+ +

Замок	ABLOY®	 	 		Циліндр	MUL-T-LOCK®	 			 		Фурнітура	ROSTEX®		 	 	 			Дотягувач	RYOBI®

Механічний контроль доступу

+
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	 Компанія	 INHOVA	 —	 світовий	 лідер	 з	 розробки,	 виробництва	 та	 супроводу	 систем	 електронних	 карткових	 замків	
та	електронних	гостьових	сейфів,	які	спеціально	розроблені	для	індустрії	Гостинність.
	 Продукція	INHOVA	—	це	іспанська	якість	та	надійність	європейського	рівня,	найбільш	розгалужена	у	світі	та	Україні	мережа	
технічної	та	сервісної	підтримки.	Завдяки	унікальним	рішенням	та	гнучкості	побудови	системи	INHOVA	є	універсальними	і	мо-
жуть	бути	використані	не	лише	для	обладнання	номерного	фонду,	а	й	для	службової	частини	готелю.	

Замок DONNA
Класична	розробка	компанії	INHOVA	є	високоякісним	надійним	замком,
який	відповідає	найвищим	вимогам.	Досконалий	дизайн	та	зручність	у
використанні	забезпечили	популярність	замків	DONNA	в	усьому	світі.

	 Версії замка:

•	DONNA	Standard	–	замок	на	магнітних	картках.
•	DONNA	SmartAir	–	замок	на	безконтактних	картках.
•	DONNA	Dual	–	комбінований	замок	–	магнітна	і	безконтактна	картки.
•	DONNA	Extreme	–	замок	для	зовнішнього	застосування.
•	DONNA	Supreme	–	замок	з	персональним	логотипом	готелю.

Замок SPY
Замок	SPY	–	новітня	розробка	компанії	INHOVA,	в	якій	поєднано	сучасні	технології	безконтактної	передачі	
даних	з	усіма	перевагами	замків	на	контактних	носіях,	але	без	їх	недоліків.	Система	на	безконтактних	карт-
ках	відкриває	нові	горизонти	використанню	електронних	карткових	замків	у	готелях.

	

Варіанти ручок

Варіанти ручок

Варіанти обробки

SPY

SPY	Dual	

SPY	Design

Характеристики:
•	Придатний	для	встановлення	на	двері	будь-якого	типу.
•	Енергонезалежна	пам’ять	1000	останніх	подій.
•	Функція	антипаніки.	
•	Можливість	поєднання	в	одній	системі	з	 іншими	елек-
тронними	замками	та	пристроями	INHOVA.
•				Функція	 електронної	 приватності	 (заборона	 доступу,	
коли	гість	у	кімнаті).
•	Придатні	для	вогнетривких	дверей	з	межею	вогнетрив-
кості	до	1,5	годин.
•	Автономне	живлення	–	елементи	типу	ААА,	термін	робо-
ти	на	одному	комплекті	елементів	живлення	–	3-4	роки.
•	Гнучке	програмування	прав	доступу	персоналу	готелю.
•	Гарантія	та	сервіс	по	всій	території	України.

Електронні карткові замки INHOVA

Аксесуари

Автоматичний	
програматор
магнітних	карток

Портативний	
програматор

Програматор	
безконтактних	карток	

Пристрої	
енергозбереження

Сканер	паспортів Носії	інформації

1.	Магнітна	картка
2.	Безконтактна	проксіміті
					картка
3.	Браслет

Готельні системи INHOVA в Україні встановлені та надійно функціонують у готелях:
Ворзель:	«Озеро»;	Івано-Франківськ:	«Буковель»;	Київ:	«Баккара»,	«Козацький	Стан»;	Крим:	«Галеон»,
«Будинок	відпочинку	«Крим»;	Львів:	«Еней»,	«Санта	Марія»;	Мукачеве:	«Стар»;	Одеса: «Одеса»;
Севастополь:	«Севастополь»;	Трускавець:	«Стронг»;	Ужгород:	«Камелот»;	Харків:	«Баден-Баден»;	Яремча:	«Водоспад».

Версії замка:
•	SPY	SmartAir	–	замок	на	безконтактних	картках.
•	SPY	Wireless	on-line	–	замок	на	безконтактних	картках	для	бездротових	он-лайн	систем.
•	SPY	SmartAir	Design	–	замок	на	безконтактних	картках	на	розділеному	щитку.
•	SPY	SmartAir	Dual	–	комбінований	замок	–	магнітна/магнітна	та	безконтактна	картки
	 на	розділеному	щитку.

SENA VECTOR XARA ZAFIRA ARKO FSB DELTA
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Замки серії ADEL 1003/ ADEL 1800
Класична	та	найпопулярніша	розробка	компанії	ADEL®,	якість	якої	підтверджено	
кількома	десятками	тисяч	установлених	та	надійно	функціонуючих	замків	у	бага-
тьох	країнах	світу.

Типи	карток:	безконтактна	Mifare.
Варіанти	обробки:	нержавіюча	сталь,	латунь	з	PVD	покриттям.

Замки серії ADEL 2000
Завдяки	своєму	дизайну	гармонійно	поєднуються	з	вишуканим	інтер’єром	готелю.

Типи	карток:	безконтактна	Mifare.
Варіанти	обробки:	нержавіюча	сталь,	латунь	з	PVD	покриттям.

Замки серії JWM 1000/1800
Класичний	 дизайн	 готельного	 замка,	 сучасні	 технології	 безконтактних	 карт	
Mifare®	та	спеціально	розробленим	для	європейського	ринку	корпусом	з	вузь-
кою	торцевою	планкою	у	поєднанні	з	оптимальним	співвідношенням	ціна/якість.

Типи	карток:	безконтактна	Mifare.
Варіанти	обробки:	нержавіюча	сталь,	латунь	з	PVD	покриттям.

Готельні системи ADEL в Україні встановлені та надійно функціонують у готелях:
Львів:	«Євроготель»,	«Краків»,	«Древній	град»	(Львівська	обл.);	Славське:	«О’Кей»;
Трускавець:	«Оскар»,	«Женева»;	Рівне:	«Мир»;	Семенівка:	«Дайвінг	Центр	Інтернейшнл»;	Новий Світ:	«Князь	Галицин»;
Керч:	«Морський»;	п. Утес, Крим:	«Вілла	дель	Мар»,	«Вілла	Аль	Маріно»;	Балаклава:	«Танжер»;	Гаспра:	«Дніпро»,	корпус	санаторію;	
Ялта:	«санаторій	ім.	Сеченова»,	Одеса:	«Немо».

Електронні карткові замки ADEL

Електронні карткові замки JWM

	 Компанія	ADEL	(Advanced	Digital	Electronic	Locks,	Гонконг)	—	відома	у	світі	як	розробник	та	виробник	електронних	
карткових	замків	для	готелів.	17-річний	досвід	у	галузі	електронного	замикання	та	контролю	доступу	гарантують	
продукції	 ADEL	 високу	 надійність	 при	 оптимальному	 співвідношенні	 ціна/якість.	 Завдяки	 асортименту	 моделей	
замки	ADEL	можуть	максимально	задовольнити	будь-яке	дизайнерське	рішення.

	 Компанія	JWM	(DZF	Electronics	Co.,	Ltd.,	Гонконг)	–	високотехнологічна	компанія,	яка	спеціалізується	на	розробці	
та	виробництві	інтелектуальних	систем	замикання,	орієнтованих	на	задоволення	потреб	сучасного	ринку.

Характеристики
•	Енергонезалежна	пам’ять	864	останніх	подій.
•	Функція	антипаніки	–	зсередини	замок	зав-
жди	 можна	 відімкнути	 натисканням	 на	 ручку	
незалежно	від	положення	ригеля.
•	 Функція	 «Не	 турбувати»	 (коли	 гість	 у	 кімнаті,	
замок	 можна	 бути	 відімкнути	 лише	 Майстер-
карткою	та	карткою	екстреного	відмикання).
•	 Автономне	 живлення	 –	 елементи	 типу	 АА,	
термін	 роботи	 на	 одному	 комплекті	 елементів	
живлення	–	10	000	відмикань	або	2-3	роки.
•	Попередження	про	низький	рівень	елементів	
живлення.
•	Аварійне	відмикання	–	механічний	ключ.
•	Інтерфейс	з	PMS.
•	Гарантія	та	сервіс	на	всій	території	України.

Аксесуари

Програматор	
безконтактних	карток	
ADEL

Програматор	
безконтактних	карток	
JWM

Настінний	зчитувач	
безконтактних	карток	
JWM

Пристрої	
енергозбереження		
ADEL

Пристрої	
енергозбереження	
JWM

Електронні	картки	
1.	Магнітна	картка
2.	IC	картка
3.	Безконтактна
проксіміті	картка
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	 Мінібари	на	відміну	від	звичайних	холодильників	—	спеціально	розроблені	для	готелів	пристрої,	які	відрізняються	стильним	
дизайном,	 низьким	 споживанням	 електроенергії	 та	 безшумною	 абсорбційною	 технологією	 охолодження.	 Завдяки	 техніч-
ним	рішенням,	якісним	комплектуючим	та	матеріалам	мінібари	компанії	Minibar	Enterprises	AG	(Швейцарія)	задовольняють	
вимоги	будь-яких	готелів.

Електронно-кодові сейфи
Основна	функція	електронного	сейфа	–	безпека	майна	та	зручність	гостя.	Такий	сейф	не	лише	захистить	його	цінні	речі,	
а	й	добре	ім’я	та	імідж	готелю	і	репутацію	співробітників.

Cерія PRIMO/PRIMO+ 
•	Класичний	дизайн.
•	Об’єм	30	та	40	літрів,	ємність	до	24	продуктів.
•	Повністю	автономні	пристрої.
•	Можуть	бути	встановлені	як	окремо,	так	і	вбудовані	у	меблі.
•	Опційне	обладнання	прозорими	дверцятами	забезпечує	більший	візуальний	
контакт	гостя	з	умістом	мінібару,	що	за	світовим	досвідом	збільшує	обсяг	продажів	
продуктів	на	30%.

Supreme S802/S803/S804
•	Доступ	за	кодом	(D)	або	кодом/магнітною	карткою	(DC).
•	Пам’ять	останніх	400	подій.
•	Автоматичне	підсвічення	під	час	відчинення	дверцят.	
•	Розміри	(висота	х	ширина	х	глибина),	мм:	
			S	802:	230	х	420	х	380	(під	ноутбук);
			S	803:	230	х	420	х	500	(під	ноутбук).
		S	804:	210	х	485	х	380	(під	ноутбук).
•	Аварійне	відмикання	–	з	використанням	пристрою	програмування	SLU.

Inhova CODE/CARD+PIN CODE/SMARTAIR 
•						Доступ	 за	 кодом	 (CODE)	 або	 активація	 доступу	 за	 кодом	 гостьовою	
карткою	(CARD+PIN	CODE/SMARTAIR).
•	Пам’ять	останніх	1000	подій.
•	Розміри	(висота	х	ширина	х	глибина),	мм:	195	х	400	х	410	(під	ноутбук).
•	 Керування	 єдиним	 із	 системою	 електронних	 карткових	 замків	 INHOVA	
програмним	забезпеченням.
•	Аварійне	відмикання	–	з	використанням	портативного	програматора.

SmartBox
•	Доступ	за	кодом.
•	Пам’ять	останніх	100	подій.	
•	Розміри	(висота	х	ширина	х	глибина),	мм:	
				S:	200	х	350	х	220;
				M:	200	х	435	х	383	(під	ноутбук);
				L:	254	x	483	x	400	(під	ноутбук).
•	Аварійне	відмикання	–	з	використанням	пристрою	програмування
або	механічного	ключа.

Гостьові мінібари MINIBAR

Cерія SMARTCUBE®
•	Досконалий	дизайн	та	характеристики.	
•	Підготовка	до	модернізації	–	нарощування	можливостей	від	системи	CLASSIC
до	системи	FLEXI	та	AUTOMATED.
•	CLASSIC	–	традиційні	мінібари	автономної	дії	з	механічним	замком	дають	змогу	контро-	
лювати	використання	завдяки	світловій	індикації.
•	FLEXI	–	напівавтоматична	серія	з	електронним	замком.	Працює	в	системі	он-лайн	го-
телю	(автоматично	надсилає	інформацію	про	факт	відчинення	дверцят)	та	завдяки	част-
ковій	автоматизації	економить	до	40	%	робочого	часу	персоналу	готелю.
•	 AUTOMATED	 –	 повністю	 автоматична	 система	 з	 «розумними»	 інфрачервоними	 сен-
сорами.	Ці	сенсори	автоматично	передають	інформацію	про	спожиті	продукти	до	цен-
трального	комп’ютера,	що	виключає	зловживання	з	боку	гостей	і	персоналу	та	скорочує	
непередбачені	витрати	і	до	60%	витрат	робочого	часу.
•	Об’єм:	40	або	60	літрів.
•	Опції	–	сенсорні	лотки	для	сухих	продуктів.
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Додаткове обладнання для готелів
Системи антипаніки Фурнітура для дверей

Дотягувачі дверей Дверна автоматика

Електромеханічні замки Електромагнітні замки

Електромеханічні защіпки Контролери

Висячі замки Замки для обладнання та меблів

Професійний Локсмайстер-центр

• система «Майстер-ключ»
• система «Один-ключ»
• професійний монтаж
• гарантійне обслуговування
• консультації
• перекодування замків
• виготовлення ключів
• розгалужена система
 сервіс-центрів по Україні

Сервісні операції
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Локсмайстер Федерації

www.spv.ua

www.ulf.org.ua


