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DIALOCK, ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Dialock jest to inteligentny system identyfikacji i zamknięć firmy Häfele. Technologia 

transponderów (odbiornik-nadajnik) umożliwia bezdotykowe otwieranie i zamykanie 

oraz gwarantuje optymalne bezpieczeństwo nawet w przypadku zgubienia klucza.

DIALOCK W HOTELU - Wygodny dla gości i personelu

System Dialock w hotelu łączy w sobie maksimum komfortu i bezpieczeństwa dla Państwa gości 

z minimum nakładów na zarządzanie: uprawnienia do dostępu do drzwi Państwa obiektu można 

wygodnie rozdzielić i zarządzać nimi już na samym wejściu. I to zarówno do każdego pokoju, 

jak też do wejścia głównego, wejścia dla personelu, dla dostawców i do wejść dodatkowych 

– aż po garaż podziemny. Można łatwo i elastycznie wyznaczyć, kto ma dostęp do których drzwi.

Zastosowanie systemu Dialock nie kończy się na drzwiach do pokoju. Można uwzględnić wszystkie 

inne drzwi: zarówno zamykane na klucz drzwi do szaf, jak też sejf meblowy, dostęp do garażu 

podziemnego lub do windy. Dzięki systemowi Dialock można również zaoszczędzić koszty energii: 

jeżeli w danym pokoju nie ma nikogo, wyłączane są wszystkie obwody elektryczne.
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Korzyści dla hotelu:

Wygoda: 

centralne zarządzanie dostępem dla gości, 

pracowników i pracowników zewnętrznych. 

Zarządzanie online.

Bezpieczeństwo: 

uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu, każdy 

klucz jest niepowtarzalny.

Ekonomiczność: 

Pozwala na zredukowanie kosztów pracowniczych.

Niewielki zakres konserwacji: 

zasilanie akumulatorowe.

Rozszerzenie wyposażenia: 

w każdej chwili we wszystkich istniejących drzwiach.

Możliwość rozbudowy: 

w każdej chwili o dodatkowe podzespoły.

Otwarty dla multiaplikacji: 

możliwość integrowania z oprogramowaniem zewnętrznym (np. dodanie rejestracji czasu, 

stołówki z obsługą bezgotówkową, garażu parkingowego, obsługa skipass, ...). 

Jeden jedyny klucz dla najróżnorodniejszych zastosowań.
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DIALOCK, WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów Dialock kontrolą dostępu objąć można niemal każdy 

obszar funkcjonowania obiektów. Mowa nie tylko o obiektach hotelowych ale również ale również 

przemysłowych, biurowych, rekreacyjnych (np.: SPA&Wellness, baseny), placówkach medycznych, 

edukacyjnych (np.: szkoły i przedszkola), handlowych (np. sklepy jubilerskie), parkingach, etc. 

Dialock to nie tylko terminale drzwiowe ale również ścienne, zamki do szafek, zamki meblowe.

Różnorodność produktów gwarantuje możliwość dostosowania się do przeróżnych potrzeb 

klientów

DIALOCK, MOŻLIWOŚCI  INTEGRACJI

Technologia zastosowana w systemie Dialock daje możliwość integracji z innymi systemami 

zewnętrznymi. Integracja może być przeprowadzona na poziomie automatyki, gdzie Dialock 

będzie rejestrować zdarzenia wejściowe i przekazywać sygnały do innych systemów zewnętrznych 

(np.: załączenie systemu alarmowego, uruchomienie ekspresu do kawy). Dzięki rozwiązaniom 

integracyjnym oprogramowania Dialock możliwa jest współpraca z oprogramowaniem 

zewnętrznym (np.: systemy hotelowe i restauracyjne, parkingowe, samoobsługowe kioski check-in 

i check-out, systemy dla wyciągów narciarskich i wiele innych). 

DIALOCK, JAKOŚĆ ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ

Jak większość produktów niemieckich Dialock poddawany jest restrykcyjnym normom 

jakościowym. Każdy terminal po wyprodukowaniu przechodzi gruntowne próby jakościowe. 

Dialog produkowany jest w Niemczech w zasadzie bez wykorzystania komponentów produkcji 

chińskiej. Inwestując w Dialock inwestujesz w spokój na lata.
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