
Hotelový 

 bezpečnostní 

  zámkový systém



Společnost KABA-SAFLOK nabízí bezpečí pro Vaše hosty 

a pro Vás široký výběr zámků s prvotřídní technologií.
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Vlastnosti:
multi technologický zámek: schopný číst magnetickou, 

paměťovou nebo čipovou kartu

ukládá do paměti posledních 5900 událostí

verze off-line (software 6000) nebo on-line (software  Messenger)

napájení 4x AA alkalické baterie (životnost 4–5 roků)

zámek 20 mm (ESM) nebo 27 mm (ASM)

automatické nastavení uzamčení zámku

uzamčení zámku kartou

audit zámku kartou

signalizace slabých baterií při použití zaměstnanecké karty

privátní uzamčení zevnitř (knofl íkem)

funkce ANTI-PANIC (otevření klikou zevnitř i při privátním 

uzamčení)

funkce ADB (automatická závora) pro zámek 27 mm

funkce AJAR (záznam výstupů z pokoje) pro zámek 27 mm

funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován 

tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům 

 (zasedací místnost, společné prostory, apod.)

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz / 

lesklý chrom / lesklá mosaz / lesklá nerez / saténová nerez / 

saténový bronz / saténový nikl

kliky: Apogee, Arc, Continental, Gala, Knob, Mesa, Troy, Vintage

kód: A24070

Software:
Systém 6000 (pro verzi off-line)

Messenger (pro verzi bezdrátový on-line)

Ovládací média:
Magnetická karta pro hosty (LoCo, HiCo)

Paměťová čipová karta:

host (2 K) – 6 záznamů

personál (8 K) – 100 záznamů

personál (64 K) – 1000 záznamů

Popis:
Elektronický zámek ODYSSEY od KABA-SAFLOK spojuje osobitou 

eleganci a špičkovou technologii.

Elegantní design, zaoblené hrany a dokonalá povrchová úprava 

umocňují architektonické a konstrukční požadavky luxusního 

hotelového trhu.

Pro posílení čistého a sofi stikovaného vzhledu zámků jsou 

 světelné indikátory umístěny uvnitř čtečky.

Elektroniku zámku tvoří procesor Intel, hodiny s reálným 

časem, diagnostické obvody a software. 

Všechny komponenty jsou vloženy do silikonu, který je chrání 

před vlhkostí.

QUANTUM ODYSSEY



QUANTUM MT
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technologií
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Vlastnosti:
multi technologický zámek: schopný číst magnetickou, 

paměťovou nebo čipovou kartu

ukládá do paměti posledních 5900 událostí

verze off-line (software 6000) nebo on-line (software  Messenger)

napájení 4x AA alkalické baterie (životnost 4–5 roků)

zámek 20 mm (ESM) nebo 27 mm (ASM)

automatické nastavení uzamčení zámku

uzamčení zámku kartou

audit zámku kartou

signalizace slabých baterií při použití zaměstnanecké karty

privátní uzamčení zevnitř (knofl íkem)

funkce ANTI-PANIC (otevření klikou zevnitř i při privátním 

uzamčení)

funkce ADB (automatická závora) pro zámek 27 mm

funkce AJAR (záznam výstupů z pokoje) pro zámek 27 mm

funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován 

tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům 

(zasedací místnost, společné prostory, apod.)

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz / 

lesklý chrom / lesklá mosaz / lesklá nerez / saténová nerez / 

mahagon

kliky: Apogee, Arc, Continental, Gala, Knob, Mesa, Troy, Vintage

kód: A24071

Software:
Systém 6000 (pro verzi off-line)

Messenger (pro verzi bezdrátový on-line)

Ovládací média:
Magnetická karta pro hosty (LoCo, HiCo)

Paměťová čipová karta:

host (2 K) – 6 záznamů

personál (8 K) – 100 záznamů

personál (64 K) – 1000 záznamů

QUANTUM MT

Popis:
Elektronický zámek QUANTUM MT od KABA-SAFLOK spojuje 

minimalistický design a špičkovou technologii.

Pro posílení čistého a sofi stikovaného vzhledu zámků jsou 

světelné indikátory umístěny uvnitř čtečky.

Elektroniku zámku tvoří procesor Intel, hodiny s reálným 

časem, diagnostické obvody a software. 

Všechny komponenty jsou vloženy do silikonu, který je chrání 

před vlhkostí.



MT
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Vlastnosti zámků:
multi technologický zámek: schopný číst magnetickou, 

paměťovou nebo čipovou kartu

ukládá do paměti posledních 5900 událostí

verze off-line (software 6000) nebo on-line (software Messenger)

napájení 4x AA alkalické baterie (životnost 4–5 roků)

zámek 20 mm (ESM) nebo 27 mm (ASM)

automatické nastavení uzamčení zámku

uzamčení zámku kartou

audit zámku kartou

signalizace slabých baterií při použití zaměstnanecké karty

privátní uzamčení zevnitř (knofl íkem)

funkce ANTI-PANIC (otevření klikou zevnitř i při privátním 

uzamčení)

funkce ADB (automatická závora) pro zámek 27 mm

funkce AJAR (záznam výstupů z pokoje) pro zámek 27 mm

nouzový klíč pro mechanické otevření pro zámek 27 mm

funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován 

tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům 

(zasedací místnost, společné prostory, apod.)

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz / 

lesklý chrom / lesklá mosaz / lesklá nerez / saténová nerez / 

saténový nikl / mahagon

kliky: Apogee, Arc, Continental, Gala, Knob, Mesa, Troy, Vintage

kód: MT

Software:
Systém 6000 (pro verzi off-line)

Messenger (pro verzi bezdrátový on-line)

Ovládací média:
Magnetická karta pro hosty (LoCo, HiCo)

Paměťová čipová karta:

host (2 K) – 6 záznamů

personál (8 K) – 100 záznamů

personál (64 K) – 1000 záznamů

Popis:
Elektronický zámek MT od KABA-SAFLOK spojuje klasický design 

a špičkovou technologii.

Elektroniku zámku tvoří procesor Intel, hodiny s reálným 

časem, diagnostické obvody a software. 

Všechny komponenty jsou vloženy do silikonu, který je chrání 

před vlhkostí.

MT

OZDOBNÉ KRYTY ZÁMKŮ 
(na přání)



QUANTUM RFID
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Vlastnosti:
bezkontaktní technologie: schopný číst bezkontaktní čipovou 

kartu (Mifare)

ukládá do paměti posledních 5900 událostí

verze off-line (software 6000 RFID) nebo on-line (software 

Messenger)

napájení 4x AA alkalické baterie (životnost 4–5 roků)

zámek 20 mm (ESM) nebo 27 mm (ASM)

automatické nastavení uzamčení zámku

uzamčení zámku kartou

audit zámku kartou

signalizace slabých baterií při použití zaměstnanecké karty

privátní uzamčení zevnitř (knofl íkem)

funkce ANTI-PANIC (otevření klikou zevnitř i při privátním 

uzamčení)

funkce ADB (automatická závora) pro zámek 27 mm

funkce AJAR (záznam výstupů z pokoje) pro zámek 27 mm

funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován 

tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům 

(zasedací místnost, společné prostory, apod.)

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz / 

lesklý chrom / lesklá mosaz / lesklá nerez / saténová nerez / 

mahagon

kliky: Apogee, Arc, Continental, Gala, Knob, Mesa, Troy, 

Vintage

kód: A24072

Software:
Systém 6000 RFID (pro verzi off-line)

Messenger (pro verzi bezdrátový on-line)

Ovládací média:
RFID karta HOST (MINI)

RFID karta PERSONÁL (1 K)

RFID karta AUDIT (4 K)

RFID náramek a přívěšek

Mobilní telefon s NFC technologií

Popis:
Elektronický zámek QUANTUM RFID od KABA-SAFLOK spojuje 

minimalistický design a špičkovou technologii bezkontaktních 

karet.

Pro posílení čistého a sofi stikovaného vzhledu zámků jsou 

světelné indikátory umístěny uvnitř čtečky.

Elektroniku zámku tvoří procesor Intel, hodiny s reálným 

časem, diagnostické obvody a software. 

Všechny komponenty jsou vloženy do silikonu, který je chrání 

před vlhkostí.

QUANTUM RFID
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Vlastnosti:
bezkontaktní technologie: schopný číst bezkontaktní čipovou 

kartu (Mifare)

ukládá do paměti posledních 5900 událostí

verze off-line (software 6000 RFID) nebo on-line (software 

Messenger)

napájení 4x AA alkalické baterie (životnost 4–5 roků)

zámek 20 mm (ESM) nebo 27 mm (ASM)

automatické nastavení uzamčení zámku

uzamčení zámku kartou

audit zámku kartou

signalizace slabých baterií při použití zaměstnanecké karty

privátní uzamčení zevnitř (knofl íkem)

funkce ANTI-PANIC (otevření klikou zevnitř i při privátním 

uzamčení)

funkce ADB (automatická závora) pro zámek 27 mm

funkce AJAR (záznam výstupů z pokoje) pro zámek 27 mm

funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován 

tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům 

(zasedací místnost, společné prostory, apod.)

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz / 

lesklý chrom / lesklá mosaz / lesklá nerez / saténová nerez / 

saténový nikl / mahagon

kliky: Apogee, Arc, Continental, Gala, Knob, Mesa, Troy, Vintage

kód: A24073

Software:
Systém 6000 RFID (pro verzi off-line)

Messenger (pro verzi bezdrátový on-line)

Ovládací média:
RFID karta HOST (MINI)

RFID karta PERSONÁL (1 K)

RFID karta AUDIT (4 K)

RFID náramek a přívěšek

Mobilní telefon s NFC technologií

Popis:
Elektronický zámek MT RFID od KABA-SAFLOK spojuje 

minimalistický design a špičkovou technologii bezkontaktních 

karet.

Pro posílení čistého a sofi stikovaného vzhledu zámků jsou 

světelné indikátory umístěny uvnitř čtečky.

Elektroniku zámku tvoří procesor Intel, hodiny s reálným 

časem, diagnostické obvody a software. 

Všechny komponenty jsou vloženy do silikonu, který je chrání 

před vlhkostí.

MT RFID
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Vlastnosti:
multi technologický zámek: schopný číst magnetickou, 

paměťovou nebo čipovou kartu

ukládá do paměti posledních 5900 událostí

verze off-line (software 6000)

napájení 4x AA alkalické baterie (životnost 4–5 roků)

automatické nastavení uzamčení zámku

uzamčení zámku kartou

audit zámku kartou

signalizace slabých baterií při použití zaměstnanecké karty

privátní uzamčení zevnitř (knofl íkem)

nouzový klíč pro mechanické otevření (systém generálního 

klíče)

funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován 

tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům 

(zasedací místnost, společné prostory, apod.)

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz

kód: A989

Software:
Systém 6000 (pro verzi off-line)

Ovládací média:
Magnetická karta pro hosty (LoCo, HiCo)

Paměťová čipová karta:

host (2 K) – 6 záznamů

personál (8 K) – 100 záznamů

personál (64 K) – 1000 záznamů

Popis:
Elektronický zámek CONFIDANT MT od KABA-SAFLOK spojuje 

ekonomický design, špičkovou technologii a jednoduchou 

instalaci.

Ideální pro menší hotely a penziony.

CONFIDANT MT
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RCU
vstupní čtečka RCU slouží k ovládání vstupních dveří, výtahu, 

závory, apod.

technické parametry: 12 - 24 V, AC/DC

rozměry: 117 x 120 mm (v/š)

pro magnetické, čipové a paměťové karty

off-line nebo on-line (Messenger)

provedení: pod omítku nebo nástěnná

použití: interní nebo externí (s krytem proti dešti)

povrchová úprava: satén chrom / satén mosaz

kód: RCU (off-line)

kód: RCUM (on-line)

MECU RCU & RFID
jednotka slouží k ovládání výtahu

12 relé umožňuje nastavení až 12 úrovní vstupů a jejich 

 kombinací

kód: MECU RCU (kombinace se čtečkou RCU)

kód: MECU RFID (kombinace se čtečkou RCU RFID)

RCU RFID
vstupní čtečka RCU RFID slouží k ovládání vstupních dveří, 

výtahu, závory, apod.

technické parametry: 12 - 24 V,  AC/DC 

rozměry: 117 x 120 mm (v/š)

pro bezkontaktní karty (Mifare)

off-line nebo on-line (Messenger)

provedení: pod omítku nebo nástěnná

použití: interní nebo externí 

povrchová úprava: satén chrom / satén mosaz

kód: RCURFID (off-line)

kód: RCUMRFIDM (on-line)

PŘÍSLUŠENSTVÍ čtečky

MECU RFID

MECU RCU

RCU

RCU RFIDRCRCUU RFRFIDID
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SOFTWARE SYSTEM 6000

Popis:
platforma Windows, nevyžaduje samostatný server

příjemné uživatelské prostředí

rychlé a efektivní operace recepce

možnost propojení s hotelovým rezervačním systémem (PMS)

možnost propojení s pokladním systémem (POS)

TCP/IP protokol, který umožňuje propojení se stávající  ethernet 

sítí 

uživatelské jméno a heslo dle úrovně zabezpečení (vedení, 

personál, recepční, atd.)

rušení a nahrazení ztracených nebo odcizených karet

programování karet přizpůsobené uživateli (oprávnění přístupu)

poskytuje rozsáhlá hlášení dle požadovaných aspektů

vytváření reportů – uživatelský, autorizační, transakční 

historie, zámků a karet

všechny reporty si můžete prohlédnout na obrazovce, uložit 

nebo vytisknout

dodáván v české, anglické, francouzské, španělské, italské 

a čínské jazykové verzi

kód: 6000ELPS (Systém 6000) – pro magnetické, čipové 

a paměťové karty

kód: CS650003 (Systém 6000 RFID) – pro RFID karty

Systém 6000 obsahuje:
2 instalační CD

ruční počítač (Handhald) pro komunikaci se zámky (programování, 

audit, diagnostika,…)

sondu s nouzovým zdrojem energie (ELPS)

čisticí kapalinu a čisticí karty

montážní soupravu

návod v ČJ

SECURE SHIFT
jednotka pro kontrolu zaměstnanců (virtuální 
on-line)

při příchodu do zaměstnání aktivuje zaměstnanec 
v přístroji svoji kartu vložením karty do přístroje 

a zadáním hesla

při odchodu kartu v přístroji deaktivuje
z karty je automaticky nahrán audit vstupů 
během dne

všechny údaje jsou odeslány do Vašeho PC
každý den tak získáváte přehled o docházce 
zaměstnanců, o jejich pohybu a informace 

o stavu zámků (baterie, poruchy,…)

připojení: USB, sériově, TCP/IP
pro magnetické, čipové a paměťové karty
kód: B15

HANDHALD
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SOFTWARE MESSENGER

Bezdrátový on-line 
(IR/RF) systém MESSENGER HUB

Popis:
jednotka pro komunikaci se zámky zajišťuje 

on-line přenos dat

jednotka komunikuje radiofrekvenčně se 

zámky a po ethernetové síti s počítačem 

na recepci

podle členění hotelu se umisťuje na patro 

jedna nebo více jednotek (dosah cca 50 m)

2.4 GHz, 10 Mb ethernet, 4.0 do 5.8 V/ 250 

mA nebo 802.3 af PoE, 0–55 °C

PŘIZPŮSOBENÍ 
HOSTŮM A CHYTRÝ 
POKOJ

Situace: Ubytuje se významný host.

Akce: Jakmile host otevře dveře, jsou 

aktivována světla a klimatizace. Jakmile 

pokojská otevře dveře, je uzamčena televize 

a rozsvítí se světla.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Situace: Pokojská dokončila úklid pokoje.

Akce: Pokojská odešle kartou zprávu do 

recepce, že je pokoj připraven k prodeji.

VÝMĚNA POKOJE

Situace: Host zavolá na recepci, že chce 

vyměnit pokoj.

Akce: Recepční odešle zprávu do zámku 

nového pokoje. Aniž by host musel do 

recepce, může začít nový pokoj používat.

VZDÁLENÝ AUDIT

Situace: Recepční potřebuje vědět, kde jsou 

zaměstnanci a jaké pokoje navštívili.

Akce: Informace z každého zámku jsou 

automaticky nahrávány a ukládány do 

počítače. Audit obsahuje datum, čas, číslo 

pokoje, ID držitele karty a informace o stavu 

zámku.

ZTRÁTA KARTY

Situace: Zaměstnanec nahlásí ztrátu karty.

Akce: Recepční odešle zámkům, do kterých 

měl zaměstnanec přístup, informaci o 

blokaci ztracené karty.

SIGNALIZACE 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Situace: Dveře pokoje jsou otevřené více 

než 2 minuty.

Akce: Zámek pošle tuto informaci do recepce 

a recepční požádá personál o kontrolu pokoje.

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP

Situace: Pozdě v noci potřebuje manažer 

informaci o systému nebo zámku.

Akce: Jednoduše se připojí přes internet do 

pracovní stanice v hotelu.

NÍZKÉ NAPĚTÍ 
BATERIÍ

Situace: Zámek má slabé baterie.

Akce: Informace je odeslána do počítače, 

kde se tato informace objeví v reportu.

TECHNICKÁ 
PODPORA

Situace: Vedení potřebuje provést změny 

v konfi guraci.

Akce: Technické oddělení KABA se připojí 

k počítači a požadované změny provede na 

dálku.
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RUČNÍ KODÉR
ruční kodér magnetických a paměťových karet

připojení: USB, sériově, TCP/IP

kód: CE6100

rozměry: 120 x 100 x 90 mm (v/š/h)

RFID KODÉRY
kodér bezkontaktních karet (Mifare)

připojení: USB

kód: 73232

rozměry: 20 x 70 x 120 mm (v/š/h)

síťový kodér bezkontaktních karet (Mifare)

připojení: USB, TCP/IP

kód: 74350

rozměry: 40 x 80 x 150 mm (v/š/h)

MOTORIZOVANÉ KODÉRY TYP 7
motorizovaný kodér magnetických karet

připojení: USB, sériově, TCP/IP

kód: CE4010

motorizovaný kodér magnetických karet & čipových karet

připojení: USB, sériově, TCP/IP

kód: CE4020

motorizovaný kodér magnetických karet & RFID karet

připojení: USB, sériově, TCP/IP

kód: CE4110

motorizovaný kodér magnetických karet & čipových karet 

& RFID karet

připojení: USB, sériově, TCP/IP

kód: CE4120

rozměry: 90 x 100 x 180 mm (v/š/h)

KODÉRY KARET

RUČNÍ KODÉR CE6100

CE4010/CE4020

CE4110/CE4120

SÍŤOVÝ RFID KODÉR 74350

RFID KODÉR 73232

MOTORIZOVANÉ KODÉRY TYP 7

FID KODÉRÉ 732323232



… spolehlivý 

zámek 

s magnetickou 

technologií

GENERATION 760



GENERATION 760

Vlastnosti:
Zámek Generation 760 nabízí zvýšenou bezpečnost, jednoduchou 

instalaci a údržbu. S jednou kartou můžete vstoupit do pokoje 

a dalších společných prostor, jako je garáž, bazén, výtah, apod.

Každá karta je kódována a informace z karty jsou zaznamenávány 

čtečkou zámku, čímž získáváte audit pro případ neoprávněného 

vstupu do místnosti. Pro případ nouze je zámek vybaven 

cylindrickou vložkou pro otevření mechanickým klíčem.

Funkce:
čtení magnetické karty

kontrola vstupů do pokojů a ostatních místností

jednoduchá instalace

nízké provozní náklady

nastavení dle potřeb hotelu

žádná elektroinstalace

snadné používání pro hosty i personál

napájení 3 AA baterie

kompatibilita s PMS

funkce ANTI-PANIC

otevřená čtecí hlava umožňuje snadné odstranění  nežádoucích 

předmětů

audit posledních 200 událostí

nouzové otevření mechanickým klíčem nebo elektronicky 

pomocí FDU / M-UNIT

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz

kliky: krátká, dlouhá

kód: E760 (bez nouzového klíče), E760K (s nouzovým klíčem)

Software:
Front Desk Unit (FDU) – recepční jednotka

ATLAS– software pro Windows

Ovládací média:
magnetická karta

Popis:
Jednoduchý a bezpečný zámek od KABA ILCO. Nabízí nejlepší 

tržní hodnotu ve své třídě. Generation 760 je navržen tak, aby 

splňoval náročné a různorodé potřeby hotelového průmyslu.

Spolehlivý zámek s robusní konstrukcí nabízí technologii 

magnetických karet a nouzové otevírání mechanickým klíčem.

:

760

760K



… spolehlivý 

zámek 

s magnetickou 

technologií

GENERATION 770



    

Vlastnosti:
Zámek Generation 770 nabízí zvýšenou bezpečnost, jednoduchou 

instalaci a údržbu. S jednou kartou můžete vstoupit do pokoje 

a dalších společných prostor, jako je garáž, bazén, výtah, apod.

Každá karta je kódována a informace z karty jsou zaznamenávány 

čtečkou zámku, čímž získáváte audit pro případ neoprávněného 

vstupu do místnosti. Pro případ nouze je zámek vybaven 

cylindrickou vložkou pro otevření mechanickým klíčem.

Funkce:
čtení magnetické karty

kontrola vstupů do pokojů a ostatních místností

jednoduchá instalace

nízké provozní náklady

nastavení dle potřeb hotelu

žádná elektroinstalace

snadné používání pro hosty i personál

napájení 3 AA baterie

kompatibilita s PMS

funkce ANTI-PANIC

otevřená čtecí hlava umožňuje snadné odstranění nežádoucích 

předmětů

audit posledních 200 událostí

nouzové otevření mechanickým klíčem nebo elektronicky 

pomocí FDU / M-UNIT

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz

kliky: krátká, dlouhá

kód: E770 (bez nouzového klíče), E770K (s nouzovým klíčem)

kód: ORACODE 660 (bez nouzového klíče) / ORACODE 660K 

(s nouzovým klíčem)

Software:
Front Desk Unit (FDU) – recepční jednotka

ATLAS– software pro Windows

Ovládací média:
magnetická karta (770)

bez média s číselným kódem (660)

GENERATION 770

Popis:
Jednoduchý a bezpečný zámek od KABA ILCO, který vznikl jako 

inovace zámku 760.

Spolehlivý zámek s robusní konstrukcí nabízí technologii 

magnetických karet a nouzové otevírání mechanickým klíčem.

ORACODE 

 (varianta s číselným kódem)

770K

(66666666 0)



GENERATION 790 RFID

… spolehlivý 

zámek 

s bezkontaktní 

technologií



Popis:
Jednoduchý a bezpečný zámek od KABA ILCO.

Spolehlivý zámek s robusní konstrukcí nabízí technologii 

bezkontaktních karet a nouzové otevírání mechanickým 

klíčem.

Vlastnosti:
Zámek Generation 790 nabízí zvýšenou bezpečnost, jednoduchou 

instalaci a údržbu. S jednou kartou můžete vstoupit do pokoje 

a dalších společných prostor, jako je garáž, bazén, výtah, apod.

Každá karta je kódována a informace z karty jsou zaznamenávány 

čtečkou zámku, čímž získáváte audit pro případ neoprávněného 

vstupu do místnosti. Pro případ nouze je zámek vybaven 

cylindrickou vložkou pro otevření mechanickým klíčem.

Funkce:
čtení bezkontaktní karty (Mifare ISO 1443)

kontrola vstupů do pokojů a ostatních místností

jednoduchá instalace

nastavení dle potřeb hotelu

žádná elektroinstalace

snadné používání pro hosty i personál

napájení 3 AA baterie

kompatibilita s PMS

funkce ANTI-PANIC

audit posledních 400 událostí

nouzové otevření mechanickým klíčem nebo elektronicky 

pomocí FDU / M-UNIT

povrchová úprava: saténový chrom / saténová mosaz

kliky: krátká, dlouhá

kód: E790 (bez nouzového klíče), E790K (s nouzovým klíčem)

Software:
Front Desk Unit RFID (FDU RFID) – recepční jednotka

ATLAS– software pro Windows

Ovládací média:
RFID karta HOST (MINI)

RFID karta PERSONÁL (1 K)

RFID karta AUDIT (4 K)

RFID náramek a přívěšek

Mobilní telefon s NFC technologií

GENERATION 790 RFID

790K RFID

790K
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Funkce:
kóduje, čte a ověřuje karty

programuje, provádí audity a údržbu zámků

umožňuje 15 úrovní karet, od hostů až po nouzovou

zahrnuje 5 autorizačních úrovní

kóduje 10 karet pro speciální využití

udržuje audit posledních 4000 transakcí

udržuje systémový čas

umožňuje prohlídku a tisk auditu zámků a FDU

podporuje 8 společných prostor pro hosty a 16 pro zaměstnance

umožňuje obsluhovat až 16 000 pokojů 

Připojení:
jeden sériový komunikační port (DB9 male)

USB porty

kompatibilní se sériovou tiskárnou (DB9)

POS kompatibilita

PMS / počítačové rozhraní

pro více FDU je dostupné nepřímé rozhraní

okamžitá aktualizace a změna konfi gurace přes USB Flash Drive

Vlastnosti:
čtečka a kodér magnetických karet (pro zámky 760 a 770)

možnost připojení RFID kodéru (pro zámky 790)

software s nabídkou MENU

obdoba počítačové klávesnice

nastavení kontrastu displeje

výstraha vybitých baterií

transparentní displej

ochranné černé pouzdro s antiskluzovou podložkou

8-hodinové záložní baterie

životnost 300.000 karet 

jazyk: čeština / angličtina / 

francouzština / španělština / 

němčina / portugalština

FRONT DESK UNIT (FDU)

Popis:
Recepční jednotka FDU nabízí uživatelsky jednoduchý a 

přátelský systém kontroly vstupů.

Intuitivní uživatelské rozhraní, jehož cílem je uspokojit 

potřeby hotelového průmyslu, dělá z nové generace FDU tak 

jednoduchou obsluhu, že Vaši recepční budou potřebovat 

pouze minimální výcvik.

Je ideální pro menší hotely, které potřebují komplexní systém 

kontroly přístupu s jedním nebo více pracovišti.

SOFTWARE FDU

RFID KODÉR

FDU

ičtina / 

ělština / 

ttttttinininininnininaaaaaaaa
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Vlastnosti:
otevřená architektura – řešení na úrovni doby

přizpůsobený jedné nebo více pracovním stanicím

standardní propojení ethernet LAN (TCP/IP)

integrované PMS rozhraní

standardní IrDa komunikace pro zámky podporující tuto 

technologii

databáze zaměstnanců a řízení kontroly vstupů hostů 

a personálu

kontrola událostí

tvorba rozšířených reportů

přihlášení operátora ID a heslem

intuitivní ovládání menu, návod a podpora na obrazovce

aplikace na webovém základě, používání prohlížeče Internet 

Explorer

práce s magnetickými kartami nebo RFID kartami

Výhody:
ochrana investic zákazníka

zjednodušená integrace s třetími částmi hotelových systémů

dostupný a rozšiřitelný od 1 do 50 pracovních stanic

jednoduché spojení po síti s existujícími systémy

lepší řízení kontroly vstupů zaměstnanců a jejich privilegií

monitorování zaměstnaneckých aktivit a systémových operací 

v reálném čase

rychlý a jednoduchý vstup do reportů

nabízí bezpečnou činnost kartových a systémových aktivit

jednoduché zvládnutí obsluhy systému

žádný speciální software pro instalaci pracoviště na recepci

Základ produktu:
ATLAS  je vytvořen  pro malé i velké hotely, které kladou důraz 

na lepší kontrolu všech operací. Můžete se spolehnout 

na systém, který poskytuje bezpečný přístup a přesný 

audit.

ATLAS  lze snadno spojit s dalšími systémy, takže je ideální 

a vhodný pro všechny hotelové operace.

ATLAS  je systém na webovém základě, který může být instalován 

na existující IT infrastrukturu.

ATLAS  je snadné propojit s dalšími systémy.

ATLAS  je odstupňovaný  a může se přizpůsobit jakékoliv velikosti 

hotelu, pro obsluhu od jedné do padesáti přihlašovacích 

pracovišť, až do 16 000 pokojů a 8 000 apartmánů.

ATLAS  může pracovat na jednom serveru/pracovní stanici nebo 

na standardní ethernetové síti používající TCP/IP.

ATLAS  se vyznačuje neomezenou databází zaměstnanců 

a ne omezeným systémem záznamů.

SOFTWARE ATLAS
(Advanced Technology Lodging Access System)

INFRA PROGRAMOVACÍ MODUL

KOMUNIKACE
SE ZÁMKEMM-UNIT



PŘÍSLUŠENSTVÍ

FDU

MOTORIZOVANÝ KODÉR

RFID KODÉR

ČTEČKA NÁSTĚNNÁ

ČTEČKA 
POD OMÍTKU

ČTEČKA RFID
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Magnetické karty
Magnetické karty mají 3 datové stopy, na které mohou být nahrány 

a uloženy informace.

Paměťové karty
Používání paměťových karet je oblíbené z následujících důvodů:

ukládání historie vstupů zaměstnanců na jejich kartu

možnost provádění auditu zámku kartou

možnost uložení chybového hlášení zámku na kartu

na karty mohou být nahrány různé typy adres a zaměstnanci nebo 

hosté mohou vstupovat do místností různých typů s jednou kartou

Typy paměťových karet:
paměť 2 K (ukládá posledních 20 vstupů)

paměť 8 K (ukládá posledních 100 vstupů)

paměť 64 K (ukládá posledních 1000 vstupů)

Bezkontaktní RFID karty
Bezkontaktní karty jsou používány pro RFID zámky, jako jsou 

QUANTUM RFID, MT RFID nebo GENERATION E790.

kompatibilní s existujícími Mifare infrastrukturami

pracují na frekvenci 13,56 MHz v souladu s ISO 14443A

bezpečně oddělené sektory podporují víceúčelové využití

dodatečné bezpečnostní šifrování KABA-SAFLOK eliminuje 

možnost klonování

Typy RFID karet:
HOST RFID (Mini Mifare 320 bytes) – karta s malou pamětí 

určená pro hosty

PERSONÁL RFID (Mifare 1K ) – karta pro personál s pamětí, 

kde se ukládá posledních 72 operací

AUDIT RFID (Mifare 4K) – karta pro personál s pamětí, kde se 

ukládá posledních 408 operací; s touto kartou lze provádět 

audit zámku (172 posledních vstupů)

další možnosti nabízí používání RFID hodinek, náramků, 

přívěsků, apod.

Spořiče energie
ABB

spíná při vložení karty

kód A92445

KABA-SAFLOK 
spíná při vložení karty 

s časovou prodlevou 30 s

kód ESW 

KABA-SAFLOK INTELLIGENT
spíná pouze s kódovanou kartou

s časovou prodlevou 30 s

kód IESW

KARTY
Karty jsou základní součástí elektronického zamykání. 

KABA-SAFLOK nabízí 3 typy karet: magnetické, paměťové 

a bezkontaktní čipové. Na karty jsou ukládány informace, 

které umožňují komunikaci se zámkem. 

Všechny karty KABA-SAFLOK jsou šifrované a tím zabezpečené 

proti kopírování a následnému zneužití.

KARTY a spořiče energie

BEZKONTAKTNÍ RFID KARTY 
A PŘÍVĚSKY

MAGNETICKÉ 
A PAMĚŤOVÉ KARTY

BEZKONTAKTNÍ RFID KARTY

SPOŘIČ ABBSPSPOŘŘ ČIČ ABBBSPOŘIČ KABA-SAFLOKŘŘIČČČIČ KKABABAA SASAFFL
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Zámky ODYSSEY QUANTUM MT MT
QUANTUM 

RFID
MT RFID CONFIDANT

GENERATION 

760/770

GENERATION 

790

Magnetická 

karta
ANO ANO ANO X X ANO ANO X

Čipová karta ANO ANO ANO X X ANO X X

Bezkontakní 

karta
X X X ANO ANO X X ANO

Paměť (počet 

operací)
5900 5900 5900 5900 5900 5900 200 400

Napájení 4 x AA 4 x AA 4 x AA 4 x AA 4 x AA 4 x AA 3 x AA 3 x AA

Životnost 

baterií
4-5 let 4-5 let 4-5 let 4-5 let 4-5 let 4-5 let 2-3 roky 2-3 roky

Nouzové 

otevírání

Elektronicky / 

mechanicky

Elektronicky / 

mechanicky

Elektronicky / 

generální klíč

Elektronicky / 

mechanicky

Elektronicky / 

mechanicky

Elektronicky / 

generální klíč

Elektronicky / 

generální klíč

Elektronicky / 

generální klíč

Software 

(OFF-LINE)
Systém 6000 Systém 6000 Systém 6000 Systém 6000 Systém 6000 Systém 6000 FDU / ATLAS FDU / ATLAS

Software (ON-

LINE)
Messenger Messenger Messenger Messenger Messenger X X X

Povrchová úprava

Saténový 

chrom 626

Saténová 

mosaz 606

Lesklý chrom 

625
X X X

Lesklá mosaz 

605
X X X

Lesklá nerez 

629
X X X

Saténová 

nerez 630
X X X

Saténový 

bronz 607
X X X X X X X

Saténový nikl 

619
X X X X X

Mahagon 690
X X X X

Kliky

Dlouhá X X X X X X ANO ANO

Krátká X X X X X X ANO ANO

Vintage ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Troy ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Continental ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Gala ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Arc ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Apogee ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Mesa ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Knob ANO ANO ANO ANO ANO X X X

Parametry zámků
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Vlastnosti:
otevírání a zavírání: digitální klávesnice nebo magnetická 

karta

podsvícená klávesnice

motorické otevírání

vnitřní koberec

funkce blokování: po třech neúspěšných pokusech se sejf na 

15 minut zablokuje

3 způsoby nouzového otevření: 

master kód (každý manažer má svůj kód)

ECU – ruční programátor (lze použít i v případě vybitých 

baterií)

trezorový klíč (v případě poruchy elektroniky)

4 AA baterie jsou snadno přístupné z vnitřní strany dvířek

kontrola stavu baterií: stiskem tlačítka # na klávesnici

2 způsoby auditu:

pomocí klávesnice (12 posledních záznamů)

pomocí ECU (100 posledních záznamů)

rozměry:

vnější: 254 x 438 x 381 mm (v/š/h)

vnitřní: 229 x 479 x 324 mm (v/š/h) – LAPTOP

hmotnost: 18 kg

barva: slonová kost 

otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2 + 2)

na přání: funkce Messenger (bezdrátový on-line)

kód: S4CR

ECU ruční programátor
ECU slouží k nouzovému otevření sejfu a k nahrávání auditu ze 

sejfu.

SAFE S4CR

Popis:
Elektronické hotelové sejfy KABA-SAFLOK spojují kombinaci 

číselného kódu a magnetické karty.

HOTELOVÉ SEJFY

ECU
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SEJF 30E PLUS  
SEJF 30E PLUS SMART

Vlastnosti:
otevírání a zavírání: digitální klávesnice

podsvícená klávesnice

motorické otevírání

vnitřní koberec

2 způsoby nouzového otevření:

generální čipový klíč (1 pro celý hotel)

trezorový klíč 

4 AA baterie jsou snadno přístupné z vnitřní strany dvířek

audit (verze SMART)

pomocí čipového klíče (300 posledních záznamů)

audit + zásuvka na vnitřní straně dvířek (verze SMART P)

rozměry:

vnější: 220 x 430 x 350 mm (v/š/h) – LAPTOP 15´´

hmotnost: 12,4 kg

barva: antracit 

otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2 + 2)

kód: 30E / 30 ES / 30ESP

SEJF 35E PLUS SMART P

Vlastnosti:
otevírání a zavírání: digitální klávesnice

podsvícená klávesnice

motorické otevírání

vnitřní koberec

2 způsoby nouzového otevření:

generální čipový klíč (1 pro celý hotel)

trezorový klíč 

4 AA baterie jsou snadno přístupné z vnitřní strany dvířek

audit

pomocí čipového klíče (300 posledních záznamů)

zásuvka na vnitřní straně dvířek 

rozměry:

vnější: 220 x 495 x 350 mm (v/š/h) – LAPTOP 17´´

hmotnost: 13,8 kg

barva: antracit 

otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2 + 2)

kód: 35ESP

SMART BOX SYSTÉM
Hotelový manažerský systém pro audit sejfů SMART obsahuje: 

software pro PC, USB nebo sériové rozhraní, datový a čipový klíč

SEJF 10E PLUS 
SEJF 10E PLUS SMART

Vlastnosti:
otevírání a zavírání: digitální klávesnice

podsvícená klávesnice

motorické otevírání

vnitřní koberec

2 způsoby nouzového otevření:

generální čipový klíč (1 pro celý hotel)

trezorový klíč 

4 AA baterie jsou snadno přístupné z vnitřní strany dvířek

audit (verze SMART)

pomocí čipového klíče (300 posledních záznamů)

rozměry: 

vnější: 166 x 300 x 230 mm (v/š/h)

hmotnost: 7 kg

barva: antracit 

otvory pro upevnění: na zadní stěně a dně (2 + 2)

kód: 10E / 10 ES

HOTELOVÉ SEJFY

10E

30E

35E



Provedení klik zámků

Povrchová úprava zámků

dlouhákrátká

Vintage Troy Mesa Continental

ApogeeArc KnobGala

Saténový chrom 626 Saténová mosaz 606 Lesklý chrom 625

Lesklá mosaz 605 Lesklá nerez 629 Saténová nerez 630

Saténový bronz 607 Saténový nikl 619 Mahagon 690

Partner KABA-SAFLOK




