n,
t.

Електронний готельний замок RF-1108
Класичний та строгий дизайн замка RF-1108 вселяє
впевненість та пасує до будь-якого інтер’єру.
Зовнішня накладка замка виконана з чорного
плексигласу в стильному металевому обрамленні.
Є на вибір три варіанти покриття накладок:
поліроване золото (SPVD) та полірований
хром (CR). На плексигласовій панелі нанесена
зрозуміла кожному піктограма з LED індикатором
для зручності гостей. Яскравий LED індикатор
вітально запросить гостя в номер, або заборонить
червоним сигналом персоналу заходити, коли
гість не бажає аби його турбували (дана функція
спрацьовує, якщо зсередини замок закритий на
засувку). Світлова та звукова індикація повідомить
про аварійні ситуації, якщо двері незачинені, була
спроба злому або елементи живлення потребують
заміни. За потайною заглушкою прихований
сервісний механічний циліндр, що дозволяє
розблокувати замок за допомогою спеціального
майстер-ключа.
Внутрішня накладка замка зі сторони номера
металева з пластиковою вставкою, що закриває
блок елементів живлення.
Для керування замковою системою в готелі
використовується спеціалізоване програмне
забезпечення для OS Windows 7/8/10, захищене
електронним HASP ключем. Програмування
карток, брелків та браслетів на стійці прийому
та розміщення гостей здійснюється plug’n’ play
енкодером.

Варіанти зовнішнього покриття

LIS2008-RF-1330
Sensitive induction

CR (полірований хром)
Korea style design,
elegant and bright.

Sensitive induction

Sensitive induction

SPVD Korea
(полірований
золотий)
Korea style design,
style design,
elegant and bright.
elegant and bright.

Особливості
Characteristics

Characteristics

Ручки накладок
мають унікальний
запатентований
механізм, замок
одним рухом стає з
лівостороннього –
правостороннім

Characteristics

Всі кріплення та
гвинти корпусу
замків сховані або
виконані «впотай»,
що надає корпусу
елегантного
естетичного вигляду

KoreaInterchangeable
style design, handle,
Korea
Interchangeable
style design,
No screws
handle,
exposed,
Interchangeable
No screwshandle,
Hidden
exposed,
cylinder,
No screws
Hidden
exposed,
cylinder,
elegant
L and
andRbright.
compatible.elegant
L andand
R compatible.
more
bright.
elegant outlook.
L and Rmore
compatible.
elegant
more
outlook.
security.more elegant
more security.
outlook.

Зовнішня накладка
та механіка замків
має спеціальний
тампер та
сигналізацію від
механічного злому
Hidden cylinder,
more security.

Сервісний
роз’єм для
підключення
зовнішньої
батареї 9В
Korea style design,
elegant and bright.

Interchangeable handle
L and R compatible.

Korea
Korea
style
style
design,
design,
78
elegant
elegant
and
and
bright.
bright. 78

Interchangeable
Interchangeable
handle,
handle,
L and
L and
RR
compatible.
compatible.

NoNo
screws
screws
exposed,
exposed,
more
more
elegant
elegant
outlook.
outlook.

Технічні характеристики

Hidden
Hidden
cylinder,
cylinder,
more
more
security.
security.

Зчитувач
RFID
Mifare 13,56 МГц
Елементи живлення
4 шт., 1,5 В, АА LR 6
Material:
Material:
Plexiglass
Plexiglass
+ Zinc
+ Zinc
Alloy
Alloy
Дистанція зчитування
від 0 до 35 мм
Струм спокою\робочий
≤20 мА \ ≤ 200 мА
Optional
Optional
finishing:
finishing:
RG,
RG,
CR,
CR,
SPVD
SPVD
Матеріал
нержавіюча сталь
Робоча напруга
4,5 – 6,5 В DC
Workable
Workable
mortise:
mortise:
M001,M002,SSM003
M001,M002,SSM003
золото, хром
Температурний діапазон
-20...+80 °С
Зовнішнє покриття
Сумісні механізми
M001, M002, SSM003
Вага
3,6 кг
Specification
Specification
* Електронний замок автоматично блокується через 3 секунди, якщо не була натиснута зовнішня ручка для відкриття дверей.
** Коли робоча напруга елементів живлення стане менше 4,8 В, під час відкриття світлодіодний індикатор буде засвічуватись червоним і
замок буде подавати звуковий сигнал (зумер). До заміниstandard
елементів
живлення замок будеdown
спрацьовувати
ще приблизно
100 циклів.
standard
mortise:M001upside
mortise:M001upside
down
optional
optional
mortise:SSM003upside
mortise:SSM003upside
down
down
suitable
suitable
for≥38mm
for≥38mmthickness
thicknessdoors
doors

Креслення

suitable
suitable
for≥28mm
for≥28mmthickness
thicknessdoors
doors

el Lock Management
Software
78

System accessorie

78

on

EVEL hotel lock management software

g records of some management cards, not only lock's records.(A)

t Software

System accessories

re to use your local language. (B)

Модель Levellock RF-1660 може комплектуватися різними варіантами механічних
замків на вибір: ANSI стандарту М001, М002 для дверей товщиною ≥38 мм та EN
P / Vista / Win7 32/64 bit / Win8 OS.
стандарту SSM003 для дверей товщиною ≥28 мм. Корпус механіки виконаний з
Внутрішня
накладка
Зовнішня
накладка
can be set to
open main
entrance finishing
door
+ any doors
inside the suite (1-8 doors).
Optional
Optional
finishing
нержавіючої сталі, а основні елементи безпеки – ригелі та засувки з надміцної
e card function to speedup check-in.
холоднокатаної сталі. Рухомі частини замка мають спеціальне нержавіюче та
report function.
довговічне покриття, сертифіковане японськими галузевими інститутами. Механізм
replaced by newly programmed one.
замка проходив тестування на заводі на 1 000 000 циклів відкриття\закриття.
Group check-in function.
PNP Encoder

e in touch screen PC which runs Windows Operating System. (C)

Види ручок

ot only
8
ng
Floorlock's
card,records.
Building7(A)
card,
Master card, Emergency card, Spare card, Check-out card ,Stop card, Data card etc.

System accessories

s Operating System. (C)

№1

№5

№14

№ 20

№ 29

№2

№7

№15

№22
PNP Encoder

№30

any doors inside the suite (1-8 doors).

B

C

System accessories

translate local language
№10

№4

№18

№32
3 in 1 Hand terminal

device
functions
iss
Made of ABS insulating material, Level One
PNPRG
Encoder
is 3
used
to readofand
SPVD
SPVD
RG with

, Emergency card, Spare card, Check-out
card ,Stop card, Data card etc.
CR
CR
records into card

Made of ABS insulating material, L
write cards with characteristics o
Windows XP / Vista / Win7 32/64 bi

№17

recordsin
write cards with characteristics of fastdownloading
speed, plug unlocking
and play. Works
providing
specaialWindows
card
XP
/ Vista / Win7 32/64 bit №31
/ Win8
OS. clients with most
№25
№33 conven

Додаткове обладнання та аксесуари

★ version

C

PNP Encoder

3 in 1 Hand terminal

with
functions
issuing Clock
card, Installation card, and
out card ,Stop card, Data card etc.
Dongle
Made of ABS insulating material, Level One
PNPdevice
Encoder
is 3
used
to readofand
recordsin without a connection with computer,
write cards with characteristics of fastdownloading
speed, plug unlocking
and play. Works
A key to lock software, and doubl
providing
ate local language
specaialWindows
card
XP / Vista / Win7 32/64 bit / Win8
OS. clients with most convenient and high efficiency solution.
d open maximal 7 rooms, host room and kith room. (D)

e replaced by newly programmed one.
administrator could set different position and select each specified right for user. (E)

o/Opera.RFID
(F) Енкодер

Використовується для програмування
r consumption bill.
та зчитування безконтактних карток для
gister. гостей та персоналу. USB plug’n’play Windows 7,8,10into
32\64Guest
bit
be programmed
card.

specaial card
kith room. (D)

n and select each specified right for user. (E)

Термінал для аудиту
Мобільний пристрій для програмування
та технічного обслуговування електронних
замків: встановлення
часу, зчитування
3 in 1 Hand
terminal
подій, оновлення ПЗ і т.д.

USB-ключ
Апаратний ключ для авторизації та захисту
програмного забезпечення.

Карти
RFID MF1 безконтактні картки для гостей
та персоналу. На картки з обох сторін
додатково можливе нанесення різної
Card
інформації способом кольорового друку.

Dongle
One device with 3 functions of issuing Clock
card, Installation card, and
MF1 card, can be issued to di
downloading unlocking records without a connection with computer,
A key to lock software, and double security
for your
mangement.
functions
to open
the lock, can b
providing clients with most convenient and high efficiency solution.

+380 44 585 0 520 (4 лінії)
info@levellock.com.ua
http://www.levellock.com.ua

