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De oplossing voor
elk type deur

Hotek SMALL LINE slot

Hoe werkt het?

De voordelen

Het Hotek SMALL LINE slot biedt veelzijdigheid in toepasbaarheid. De sloten
kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd over bestaande insteeksloten, zonder dat
aanpassingen aan deuren of kozijnen nodig zijn.
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Deze serie is speciaal ontwikkeld voor vakantieparken, en is bijzonder geschikt
voor buitendeuren. Tevens toe te passen op kunststof en metalen deuren.
Het contactloze RFID systeem werkt in combinatie met de Hotek SMART software
en biedt geavanceerde toegangscontrolemogelijkheden voor o.a. hotels en
vakantieparken.

•
•

voor binnen- en buitengebruik
toepasbaar op kunststof en metalen deuren
geen bekabeling nodig
alarm bij lage batterijspanning
uitlezen laatste 1.000 slot transacties
optionele mechanische noodcilinder
toepasbaar met het Hotek SMART platform
keycard encoder met USB aansluiting
leverbaar met wandlezers voor aansturing van
elektrische deuren, slagbomen en liften
leverbaar met intelligente energie controle
eenheden voor schakeling stroom op de hotelkamer
software developed in Holland
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contactloze Mifare / RFID techniek
emergency card opent deuren bij calamiteiten
geen slijtage aan sloten, onderhoudsarm
RFID keycards ongevoelig voor magnetische velden
RFID druppels en polsbanden verkrijgbaar
onbekabeld, levensduur batterijen 2-3 jaar
voeding d.m.v. 3 AAA batterijen
uitlezen laatste 1.000 slot transacties
hoogwaardig RVS slot
kaartlezer van hoogwaardig composiet
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Deur accessoires

Deur accessoires
Hotek levert een serie deur accessoires zoals deurdrangers, spionnen en kierstandhouders.
De deurdrangers zorgen voor (brand) veiligheid van uw gasten. De toepassing ervan zorgt
ervoor dat de deur altijd gesloten wordt, zodat niemand de kamer kan betreden. Indien er
onverhoopt brand of rookontwikkeling ontstaat, zorgt een gesloten deur ervoor dat het vuur
of de rook zich niet verder kunnen verspreiden.
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Overige systemen: DND & ECU

‘Do not disturb’ systemen
De elektronische ‘Do not disturb’ systemen zijn ontwikkeld als geavanceerde vervanger voor
de traditionele deurhangers in hotels. De gast kiest voor ‘Do Not Disturb’ of ‘Make Up Room’
met een simpele aanraking op het paneel dat in verbinding staat met het buiten-display.
Het systeem bevat daarnaast een deurbel voor extra gemak. Bij het activeren van de ‘Do not
disturb’ functie wordt de deurbel uitgeschakeld, dit wordt ook op het gangdisplay zichtbaar.
Verkrijgbaar in vier kleuren en zeven stijlvolle modellen voorzien van kamernummer en
hotellogo met LED verlichting. Voor meer informatie, bekijk onze website of neem contact
met ons op.

Energieschakelaars
Bespaar energie met energieschakelaars. De energieschakelaar kan worden gekoppeld aan
de verlichting en overige elektrische apparaten in een (hotel)kamer of vergaderzaal. Bij het
betreden van de kamer of zaal plaatst de gast de keycard in de energieschakelaar en worden
de gekoppelde verlichting en apparaten ingeschakeld. Bij het verlaten van de kamer of zaal
neemt de gast de kaart weer uit en wordt alles weer uitgeschakeld.
De energieschakelaars zijn verkrijgbaar in wit, zilver en zwart en zijn voorzien van LED
verlichting. Voor meer informatie, bekijk onze website of neem contact met ons op.
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