DT400/DT401
ZAMKI DRZWIOWE

Zamki drzwiowe serii DT400
charakteryzuj¹ siê bardzo eleganck¹
stylistyk¹ oraz kompaktow¹ budow¹.
Przeznaczone do drzwi drewnianych
oraz metalowych.

Zamki mog¹ byæ stosowane w drzwiach wewnêtrznych oraz zewnêtrznych w tym równie¿ metalowych.
Kompletne terminale posiadaj¹ certyfikat ognioodpornoœci dziêki czemu mog¹ byæ stosowane w drzwiach o
klasie odpornoœci EI30 oraz EI60. Zamki wyposa¿one s¹ w funkcjê antypaniczn¹ co pozwala na swobodne
otwarcie drzwi od strony pomieszczenia.
Zamki zasilane s¹ z baterii (4x1,5V) umieszczonych w wewnêtrznym szyldzie drzwiowym, których
¿ywotnoœæ wynosi 30 tysiêcy cykli otwierañ, co przek³ada siê œrednio na 2 lata pracy terminala bez
koniecznoœci wymiany baterii.
Terminale drzwiowe mog¹ byæ z powodzeniem montowane w drzwiach ze standardowym gniazdem zamka,
jednak wymagane jest stosowanie specjalnego zamka przeznaczonego wy³¹cznie dla terminali
DT400/DT401.

Zastosowanie
DT400 - zamki drzwiowe do pomieszczeñ administracyjnych
DT401 - zamki drzwiowe do pokoi hotelowych. Posiadaj¹ dodatkow¹ funkcjê „Do Not Disturb”
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DT400/DT401
ZAMKI DRZWIOWE
Otwieranie awaryjne
Terminale DT400/DT401 wyposa¿one s¹ we wk³adkê cylindryczn¹ po³ówkow¹, która pozwala na awaryjne
otwieranie drzwi za pomoc¹ klucza mechanicznego. Wk³adki cylindryczne mog¹ wystêpowaæ w dwóch
wariantach: wk³adki powtarzalne lub niepowtarzalne.

Personalizacja szyldu
Zamki oferuj¹ mo¿liwoœæ indywidualnego doboru foli frontowej, spoœród 4 dostêpnych modeli w standardzie
lub nadruk spersonalizowany przy zamówieniu minimum 50 szt. Folia frontowa w zale¿noœci od wymagañ
mo¿e byæ pe³na (zas³ania ca³kowicie wk³adkê cylindryczn¹ klucza mechanicznego) oraz z wyciêciem typu
PZ, umo¿liwiaj¹cym otwieranie awaryjne bez koniecznoœci demonta¿u folii w razie koniecznoœci otwarcia
awaryjnego.
Istnieje mo¿liwoœæ przygotowania
indywidualnego projektu folii
frontowej. Minimalna iloœæ
zamówienia spersonalizowanych
folii frontowych wynosi 50 szt..

Dostêpne wzory klamek
Klamki wykonane s¹ ze stali nierdzewne j z powierzchni¹ polerowan¹, matow¹ lub w kolorze mosi¹dzu
polerowanego (PVD).
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DT
ZAMKI DRZWIOWE

Zamki drzwiowe serii DT
dedykowane s¹ do stosowania
w pomieszczeniach biurowych,
administracyjnych oraz
magazynowych.
Przeznaczone do drzwi
drewnianych oraz metalowych,
do zastosowañ wewnêtrznych.
Zamki drzwiowe DT przeznaczone s¹ do stosowania w pomieszczeniach administracyjnych, magazynowych
i technicznych. W terminalach serii DT sprzêg³o klamki zosta³o wbudowane w konstrukcjê terminala co
powoduje, ¿e mo¿e on wspó³pracowaæ ze standardowym zamkiem PZ z rozstawem 72mm.
Terminale zasilane s¹ baterii (4x1,5V) umieszczonych w wewnêtrznym szyldzie drzwiowym. Niski pobór
pr¹du terminala powoduje, ¿e komplet baterii wystarcza na 22 tysi¹ce cykli otwierañ, co przek³ada siê
œrednio na 2 lata pracy bez koniecznoœci ich wymiany.
Zamki w wersji DT FH mog¹ byæ stosowane do drzwi ognioodpornych i dymoszczelnych. Szyldy drzwiowe
zosta³y wykonane z tworzywa sztucznego ABS, natomiast klamki z aluminium (kolor srebrny lub z³oty) lub
stali nierdzewnej (w kolorze stali nierdzewnej matowej).

Dostêpne klamki
Klamki standardowe z trzpieniem 8mm dla terminali DT oraz DT FH z trzpieniem o przekroju 9mm.

Zastosowanie
Terminale przeznaczone do pomieszczeñ administracyjnych, biurowych, maazynowych itp.. Do drzwi
wewnêtrznych. Terminale DT FH posiadaj¹ certyfkat ognioodpornoœci i dymoszczelnoœci i mog¹ byæ
stosowane bez przeszkód w drzwiach ognioszczelnych i dymoszczelnych.
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DTSO/DTSH
ZAMKI DRZWIOWE

Zamki drzwiowe serii
DTSO/DTSH dedykowane s¹ do
stosowania w pomieszczeniach
biurowych, administracyjnych
oraz pokojach hotelowych.
Przeznaczone do drzwi
drewnianych oraz metalowych.
Zamki drzwiowe DTSH/DTSO to linia produktów przeznaczona do pokoi goœcinnych oraz pomieszczeñ
administracyjnych, magazynowych i technicznych. Terminale mog¹ byæ stosowane w drzwiach
wyposa¿onych w standardowy zamek typu PZ z rozstawem 72mm.
W terminalach serii DTSO/DTSH sprzêg³o klamki zosta³o wbudowane w konstrukcjê terminala co powoduje,
¿e mo¿e on wspó³pracowaæ ze standardowym zamkiem PZ z rozstawem 72mm.
Terminale zasilane s¹ baterii (4x1,5V) umieszczonych w wewnêtrznym szyldzie drzwiowym. Niski pobór
pr¹du terminala powoduje, ¿e komplet baterii wystarcza na 30 tysiêcy cykli otwierañ, czyli na œrednio 2 lata
pracy bez koniecznoœci ich wymiany.

DTSO

DTSH

Zastosowanie
DTSO - zamki drzwiowe do pomieszczeñ administracyjnych
DTSH - zamki drzwiowe do pokoi hotelowych. Posiadaj¹ dodatkow¹ funkcjê „Do Not Disturb”
Terminale w wersji FH (DTSO FH/ DTSH FH) posiadaj¹ certyfkat ognioodpornoœci i dymoszczelnoœci i
mog¹ byæ stosowane bez przeszkód w drzwiach o odpornoœci ogniowej Ei30 oraz Ei60.
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DTSO/DTSH
ZAMKI DRZWIOWE
Sandra

Sofea

dostêpna równie¿ w wersji ognioodpornej (FH)

dostêpna równie¿ w wersji ognioodpornej (FH)

Sabrina

Sissia

Vennia

Virginia

Leila

Saria

dostêpna równie¿ w wersji ognioodpornej (FH)

Laura
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WT
TERMINALE ŒCIENNE

Standardowy terminal œcienny do selektywnego
za³¹czania do 4 urz¹dzeñ elektrycznych.
Integracja z systemami zewnêtrznymi za
poœrednictwem 4 wejœæ i 4 wyjœæ. Mo¿liwoœæ
monitorowania i zarz¹dzania zdalnie za poœrednictwem
portu komunikacyjnego RS232 i opcjonalnych
modu³ów online.
Terminale œcienne WT7 to kompletne rozwi¹zanie kontroli dostêpu za pomoc¹ kart zbli¿eniowych Tag-ItISO. Czytniki posiadaj¹ dwie diody kontrolne sygnalizuj¹ce stan urz¹dzenia oraz wbudowany port
podczerwieni przeznaczony do programowania oraz odczytu zarejestrowanych zdarzeñ.

Jednostka kontrolna
Jednostka kontrolna posiada 4 niezale¿ne dwustanowe wyjœcia przekaŸnikowe oraz 2 wyjœcia TTL typu
otwarty kolektor. Przetwarzanie sygna³ów wejœciowych odbywa siê za pomoc¹ 4 wejœæ bezpotencja³owych,
co umo¿liwia realizacjê dodatkowych zadañ.
Jednostka kontrolna mo¿e byæ programowana za pomoc¹ makr, dziêki czemu istnieje mo¿liwoœæ
realizowania bardziej skomplikowanych funkcji.

Terminal œcienny WT (czytnik wraz z jednostk¹ kontroln¹)

Dodatkowy
terminal œcienny

Opcjonalny terminal
bierny energooszczêdny

Zastosowanie
Terminal mo¿e byæ stosowany wewn¹trz oraz na zewn¹trz do sterowania elektrozaczepem drzwiowym,
otwieranie szlabanów parkingowych, bram, oœwietleniem, systemami alarmowymi, monitoringiem itp..
Istnieje mo¿liwoœæ zastosowania dodatkowego czytnika kart po stronie przeciwnej.
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WT
TERMINALE ŒCIENNE
Wersje stylistyczne czytników œciennych

WT7 Siedle
Czytnik specjalne zaprojektowane do wspó³pracy z systemem komunikacji
budynku Vario Siedle lub do monta¿u na istniej¹cej ramie monta¿owej Siedle.
Do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ i na zewn¹trz.
Opcjonalnie: dodatkowy czytnik po stronie przeciwnej.

WT7 Merten
Terminale œcienne Dialock w wersji Merten s¹ kompatybilne
z ³¹cznikami Merten System M.. Do stosowania wewn¹trz
pomieszczeñ i na zewn¹trz.
Opcjonalnie:
- dodatkowy czytnik po stronie przeciwnej.
- terminal energooszczêdny bierny (opcjonalnie z
podœwietleniem)

Opcjonalny bierny
terminal energooszczêdny

WT7 Merten bez p³ytki i ramki
Terminale œcienne Dialock w wersji Merten s¹ kompatybilne z ³¹cznikami Merten
System M.. Do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ i na zewn¹trz. P³ytkê i
ramkê mo¿na zamówiæ osobno (www.merten.com)
Opcjonalnie: dodatkowy czytnik po stronie przeciwnej.

Vision Time Sp. z o.o.
50-001 Wroc³aw, ul. Gwarna 21

+48 (71) 716 55 99, e-mail: info@visiontime.pl, www.visiontime.pl

8

WT GIRA
TERMINALE ŒCIENNE

Terminal œcienny do selektywnego za³¹czania do 4
urz¹dzeñ elektrycznych, realizuj¹cy dodatkowo funkcje
“Nie przeszkadzaæ” oraz “posprz¹taj pokój”.
Integracja z systemami zewnêtrznymi za
poœrednictwem 4 wejœæ i 4 wyjœæ. Mo¿liwoœæ
monitorowania i zarz¹dzania zdalnie za poœrednictwem
portu komunikacyjnego RS232 i opcjonalnych
modu³ów online.
Terminale œcienne WT7 Gira to kompletne rozwi¹zanie kontroli dostêpu za pomoc¹ kart zbli¿eniowych TagIt-ISO. Czytniki posiadaj¹ dwukolorow¹ sygnalizacjê stanu terminala oraz w standardzie podœwietlane
symbole “Nie przeszkaæ”, “Posprz¹taj pokój” oraz “Service”. Istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlenia symboli
okreœlonych przez klienta oraz dowolne zaprogramowanie dzia³ania symboli w oparciu o potrzeby klienta.

Opcjonalne elementy systemu Gira
Jednostka kontrolna posiada 4 niezale¿ne dwustanowe wyjœcia przekaŸnikowe oraz 2 wyjœcia TTL typu
otwarty kolektor. Przetwarzanie sygna³ów wejœciowych odbywa siê za pomoc¹ 4 wejœæ bezpotencja³owych,
co umo¿liwia realizacjê dodatkowych zadañ.
Jednostka kontrolna mo¿e byæ programowana za pomoc¹ makr, dziêki czemu istnieje mo¿liwoœæ
realizowania bardziej skomplikowanych funkcji.

Prze³¹cznik œwiecznikowy
z elektryczn¹ i mechaniczn¹ blokad¹

Sygnalizator pokojowy

Sygnalizator pokojowy

Terminal energooszczêdny
bierny
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WT GIRA
TERMINALE ŒCIENNE
Kolorystyka ramek systemu Gira
Gira E2

Gira Event Opak

Gira Event Klar

Gira Event Esprit

Gira E22

System TX_ 44

Vision Time Sp. z o.o.
50-001 Wroc³aw, ul. Gwarna 21

+48 (71) 716 55 99, e-mail: info@visiontime.pl, www.visiontime.pl

10

TERMINALE SPECJALNE
TERMINALE ENERGOOSZCZÊDNE

Terminal energooszczêdne przeznaczone do
uaktywniania obwodów pr¹dowych i uruchamiania
urz¹dzeñ elektrycznych przy pomocy kluczy Dialock w
formacie karty kredytowej.

Terminal za³¹cza obwód za poœrednictwem zintegrowanego zestyku prze³¹czaj¹cego, przy czym nie jest
rozró¿niany typ wsadzonej karty.
Terminale bierne nie uwzglêdniaj¹ uprawnieñ posiadacza karty, nie s¹ rozróŸniane grupy u¿ytkowników,
ani ¿adne inne informacje zawarte na karcie. Ka¿da karta w podobnym formacie jest zdolna do za³¹czenia
obwodu elektrycznego.
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ZESTAW ONLINE TCP/IP
ZESTAW DO KOMUNIKACJI ONLINE

Modu³ do komunikacji on-line z jednostkami
kontrolnymi terminali œciennych za poœrednictwem
sieci komputerowej. Urz¹dzenie pozwala na
dwukierunkow¹ komunikacjê pomiêdzy terminalem, a
oprogramowaniem systemu dialock.
Monitorowanie i zarz¹dzanie w czasie
rzeczywistym
Modu³ zapewnia mo¿liwoœæ komunikacji z
terminalami co pozwala na zdaln¹ obs³ugê
terminali, ich konfiguracjê oraz monitorowanie
(rejestrowanie) zdarzeñ. Oprogramowanie pozwala
na œledzenie ró¿nych zdarzeñ jakie rejestruje
jednostka kontrolna terminala:
- rejestr otwaræ zawieraj¹cy dok³adny czas wejœcia
oraz informacjê jakiego u¿yto klucza
- przekazywanie informacji “nie przeszkadzaæ”
- przekazywanie informacji “posprz¹taæ pokój”
- opcjonalnie: alarm otwartych drzwi
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ZAMEK SZAFKOWY LockerLock
ZAMKI DO SZAFEK

Inteligentne zamki do szafek basenowych, skrytek lub
przechowalni z zasilaniem bateryjnym.
Zamki realizuj¹ funkcjê “wyboru dowolnej szafki”,
ka¿dy klucz mo¿e zamkn¹æ szafkê i j¹ póŸniej otworzyæ.
Istnieje mo¿liwoœæ takiego zaprogramowania, aby do
zamka przypisana by³a na sta³e konkretna karta.

Cech¹ charakterystyczn¹ zamka jest mo¿liwoœæ otwarcia szafki za pomoc¹ tego klucza, którego u¿yto do jej
zamknêcia. Po zbli¿eniu karty-klucza do zamka zapamiêtuje on identyfikator karty i pozwala na zamkniêcie
szafki. Ponowne jej otwarcie mo¿liwe jest za pomoc¹ karty u¿ytej do zamkniêcia szafki.
Zasilanie bateryjne zwalnia z koniecznoœci prowadzenia jakichkolwiek kabli w szafkach, a jednoczeœnie
zapewnia wysoki poziom bezpieczeñstwa, brak mo¿liwoœci pora¿enia pr¹dem itp...

Wygoda i bezpieczeñstwo
Zamki szafkowe LockerLock mog¹ byæ z powodzeniem stosowane wszêdzie tam, gdzie wymagane jest
tymczasowe zabezpieczenie w³asnoœci, przechowanie rzeczy.
Jednostka kontrolna mo¿e byæ programowana za pomoc¹ makr, dziêki czemu istnieje mo¿liwoœæ
realizowania bardziej skomplikowanych funkcji.
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Terminal meblowy DFT/B V2
ZAMKI DO SZAFEK

Inteligentny terminal meblowy do sterowania zamkami
elektrycznymi przy pomocy kluczy Dialock.
Przeznaczone do wewn¹trz pomieszczeñ znajduj¹
zastosowanie jako elektroniczne zabezpieczenie
mebli i szafek.

Terminal przeznaczony do monta¿u w szafkach meblowych, przeznaczony do sterowania zamkiem
zapadkowym i automatycznego zamykania po up³ywie 3 sekund z mo¿liwoœci¹ zaprogramowania czasu
otwarcia do 120 sekund za pomoc¹ karty programuj¹cej “Set Open Time (#74).
Akustyczny sygna³ zwrotny do potwierdzania zamykania.

Opcjonalnie
- wskazywanie np. niezaryglowanych drzwi przy pomocy zewnêtrznych sygnalizatorów akustycznych lub
optycznych.
- wskazywanie stanu zamkniêcia przy pomocy zewnêtrznej diody LED
- mo¿liwoœæ rozszerzenia funkcji standardowych za pomoc¹ makr

Akcesoria
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy przeznaczony do zasilania terminala meblowego DFT/B
V2 z sieci elektroenergetycznej.
Antena
Czytnik kart transponderowych pracuj¹cy w systemie Tag-It-ISO wraz z
diodami sygnalizuj¹cymi stan aktywnoœci urz¹dzenia. Antena z kablem
o d³ugoœciach 1,3 lub 5m.
Karty transponderowe
Karty transponderowe do ³atwego i szybkiego programowania terminala.
Karta programuj¹ca, karta kasuj¹ca oraz opcjonalne karty do konfiguracji.
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AKCESORIA

ZAMKI SZAFKOWE
ZAMKI DO SZAFEK
Listwa rozdzielcza (zamki powtarzalne / listwa zasilaj¹ca)
Listwa przeznaczona do rozdzielania sygna³u otwarcia zamka meblowego lub rozdzia³u
napiêcia zasilaj¹cego z zasilacza. Listwa rozszerzaj¹ca umo¿liwia pod³¹czenie do 6
zamków. Maksymalny, ³¹czny pr¹d obci¹¿enia wynosi 750mA.

Sygnalizator optyczny LED
Czerwono-zielony sygnalizator do optycznej sygnalizacji stanu aktywnoœci terminala
meblowego DFT/B V2, z przewodem o d³ugoœci 10cm.

Sygnalizator akustyczny
Piezoelektryczny sygnalizator akustyczny do terminali meblowych DFT/b V2. Umo¿liwia
akustyczn¹ sygnalizacjê stanów terminala oraz emitowanie zaprogramowanych stanów
alarmowych. Sygnalizator emituje dŸwiêk ci¹g³y o czêstotliwoœci 3,1kHz o sile 88 dB.

Elektroniczna listwa rozdzielcza OE (zamki niepowtarzalne)
Rozszerzenie wyjœcia terminala œciennego MOT. Do wyboru z 8 wyjœciami
przekaŸnikowymi ( zestyk zwierny, zestyk bezpotencja³owy) lub 8 wyjœciami typu otwarty
kolektor. Poprzez szeregowe po³¹czenie maksymalnie 16 elektronicznych listew
rozdzielczych OE mo¿na sterowaæ indywidualnie 128 zestykami.
Przewód po³¹czeniowy
Przewód przeznaczony do ³¹czenia Elektronicznej listwy rozdzielczej OE z terminalem
meblowym DFT/B V2 lub terminalem œciennym MOT.

Jednostka przekaŸnika DFT
Jednostka przekaŸnikowa przeznaczona do sterowania urz¹dzeniami o poborze pr¹du
przekraczaj¹cym 750mA lub wymagaj¹cymi sterowania bezpotencja³owego. Umo¿liwia
za³¹czanie urz¹dzeñ o napiêciu do 60V i poborze pr¹du do 5A.
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AKCESORIA

ZAMKI SZAFKOWE
ZAMKI DO SZAFEK
Zamek meblowy EFL
Zamek szafkowy elektromotoryczny, odporny na wp³yw pola magnetycznego
z wbudowanym mikroprze³¹cznikiem okreœlaj¹cym zamkniêcie zamka
(zablokowany/odblokowany). Zamek w wersji EFL 3C posiada dodatkowy
mikroprze³¹cznik umo¿liwiaj¹cy sygnalizacjê czy zaczep jest w zamku (zamkniêcie
szafki).
Zaczep zamka mo¿e byæ zamocowany w 3 kierunkach wzglêdem zamka. W standardzie
zaczep z otworami do przykrêcania, opcjonalnie mo¿na stosowaæ z zaczepem
przeznaczonym do przyklejania.

Zamek meblowy FLC
Zamek meblowy FLC z trzpieniem zamykaj¹cym ³o¿yskowanym p³ywaj¹co, wyrównuj¹cy
tolerancje monta¿owe. W standardzie z trzpieniem z tworzywa sztucznego.
Opcjonalnie trzpieñ metalowy z powierzchni¹ niklowan¹, trzpieñ zamykaj¹cy do drzwi
szklanych, p³ytka mocuj¹c¹.

Zamek kompaktowy 1049.10
Zamek elektromechaniczny normalnie zamkniêty (w stanie bezpr¹dowym). Trzpieñ
zamykaj¹cy z rozet¹. Do jednego terminala DFT/B V2 mo¿liwe jest pod³¹czenie jednego
zamka.
Gniazdo trzpienia zamykaj¹cego od czo³a lub z boku zamka.

Zamek kompaktowy 1048.10 (odskakuj¹cy)
Zamek elektromechaniczny normalnie zamkniêty (w stanie bezpr¹dowym). Trzpieñ
zamykaj¹cy z rozet¹. Wymagane zasilanie poprzez jednostkê przekaŸnika DFT do której
mo¿liwe jest jednoczesne pod³¹czenie do 5 zamków. Zamek przeznaczony do otwierania
chwilowego - maksymalny czas otwarcia wynosi 10s.
Gniazdo trzpienia zamykaj¹cego od czo³a lub z boku zamka.

Vision Time Sp. z o.o.
50-001 Wroc³aw, ul. Gwarna 21

+48 (71) 716 55 99, e-mail: info@visiontime.pl, www.visiontime.pl

16

Programowanie

kart i terminali
Programowanie kuczy Dialock
Stacja koduj¹ca kart transponderowych
Stacja umo¿liwiaj¹ca programowanie kart transponderowych przy wspó³pracy z
komputerem klasy PC oraz oprogramowaniem Dialock Software: aplikacja hotel,
personel, service.
Stacja posiada wyœwietlacz u³atwiaj¹cy identyfikacjê odczytywanego klucza: numer
pokoju oraz data wa¿noœci klucza (dla kluczy goœci).
Urz¹dzenie wyposa¿one zosta³o w port USB pod³¹czany do komputera oraz interefejs
IrDa do komunikacji z MDU. Nie wymaga zewnêtrznego zasilacza.

Stacja koduj¹ca MINI
Stacja umo¿liwiaj¹ca programowanie kart transponderowych przy wspó³pracy z
komputerem klasy PC oraz oprogramowaniem Dialock Software: aplikacja hotel,
personel, service.
Urz¹dzenie wyposa¿one zosta³o w kabel USB pod³¹czany do komputera. Nie wymaga
zewnêtrznego zasilacza.

MDU - Urz¹dzenie serwisowe
Urz¹dzenie pozwalaj¹ce na komunikacjê z wiêkszoœci¹ terminali drzwiowych i œciennych
za poœrednictwem portu podczerwieni. Umo¿liwia wgrywanie konfiguracji terminali,
odczytywanie zarejestrowanych w terminalu zdarzeñ oraz wykonywania operacji
serwisowych (np. synchronizacja czasu, blokowanie terminala, itp..)
Urz¹dzenie wyposa¿one zosta³o w pamiêæ oraz akumulator pozwalaj¹cy na
wielogodzinn¹ pracê urz¹dzenia. Czytelny wyœwietlacz u³atwia wybór w³aœciwej funkcji
urz¹dzenia. Wewnêtrzna pamiêæ pozwala przechowywaæ zarówno parametry pracy
terminali, jak równie¿ na zapisywanie zdarzeñ (logów) terminali.
Komunikacja z komputerem PC odbywa siê za pomoc¹ zintegrowanego gniazda USB
lub za poœrednictwem portu IrDa (poprzez stacjê koduj¹c¹ z portem podczerwieni).
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Oprogramowanie
Oprogramowanie
Oprogramowanie Dialock Personel SP
Oprogramowanie przeznaczone do zarz¹dzania i generowania kluczy
personelu.
?
Definiowanie grupowych praw dostêpu (grupy u¿ytkowników)
?
Definiowanie stref czasowych (ograniczenie dostêpu w okreœlonym czasie)
?
Programowanie kluczy (klucze podstawowe, substytut klucza)
?
Tworzenie, przegl¹danie planów zamkniêæ
?
Autoryzacja dostêpu do oprogramowania, ustalanie uprawnieñ do

oprogramowania dla personelu (5 poziomów uprawnieñ)

Oprogramowanie Dialock Hotel SH / Hotel+ SH+
Zarz¹dzanie kluczami i pomieszczeniami.
?
Definiowanie grupowych praw dostêpu (grupy u¿ytkowników)
?
Definiowanie stref czasowych (ograniczenie dostêpu w okreœlonym czasie)
?
Programowanie kluczy (klucze podstawowe, substytut klucza)
?
Tworzenie, przegl¹danie planów zamkniêæ
?
Autoryzacja dostepu do oprogramowania, ustalanie uprawnieñ do

oprogramowania dla personelu (5 poziomów uprawnieñ)

Mo¿liwoœci rozszerzenia
?
Uniwersalny interfejs HMS (Hotel Management Software) umo¿liwiaj¹cy
komunikacjê z systemem zarz¹dzania hotelem (np. Protel Hotel Software), kluczy
goœci mo¿na generowaæ bezpoœrednio z programu zarz¹dzania hotelem (np. Protel,
Fidelio )
?
Network Interface umo¿liwiaj¹cy integracjê w czasie rzeczywistym z zewnêtrznymi
systemami (np.vendingowe, maszyny parkingowe, kioski check-in/check-out)

Dialock Online Monitor
Przeznaczony dozdalnego monitorowania terminali pod³aczonych
online za poœrednictwem modu³u Dialock OnLine Set.
?
Wizualizacja stanów i zdarzeñ (równie¿ na podstawie planów budynków)
?
Analiza wejœæ do pomieszczeñ w czasie rzeczywistym (identyfikacja klucza)
?
Zdalne otwieranie / zamykanie zamków w czasie rzeczywistym
?
Zdalne sterowanie urz¹dzeniami zewnêtrznymi
?
Generowanie alarmów otwarcia drzwi, itp....

Mo¿liwoœci rozszerzenia
?
Modu³ Powiadomienia: Automatyczne powiadomienie SMS / email / wyskakuj¹ce
okienko o dowolnie definiowanych stanach
?
Modu³ Generator list i makra Online: tworzenie indywidualnych list (lista drzwi, lista
alarmów, lista stanów drzwi: “Nie przeszkadzaæ” / ”Posprz¹taæ pokój”)
?
Modu³ Czas zajêcia: czasowo ograniczone prawa dostêpu (bezwglêdnie: od dnia
do dnia, wzglêdnie: dzien-godziny-minuty)

Vision Time Sp. z o.o.
50-001 Wroc³aw, ul. Gwarna 21

+48 (71) 716 55 99, e-mail: info@visiontime.pl, www.visiontime.pl

18

KLUCZE ELEKTRONICZNE
Karty i breloki transponderowe

Klucz Key Card KC

Etui na klucze Key Card KC

Klucz Key Fob

Klucz z paskiem na rêkê KB

Klucz Key Tag KT
z ramk¹ ze stali nierdzewnej

Klucz Key Tag KT

Z mo¿liwoœci¹ spersonalizowanego nadruku (cyfry, teksty lub logo)

Klucz Key Card z nadrukiem

Klucz Key Card z nadrukiem specjalnym

Karta programuj¹ca

Karta kasuj¹ca

Karta specjalna

Karta specjalna

Karta specjalna

Karta specjalna

Ustawianie czasu otwarcia

Kasowanie ustawieñ

Konfiguracja SA + Wellness

Parametry / Makro
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System dialock
Ogólnie o systemie dialock
System kontroli dostêpu dialock jest systemem o szerokim spektrum zastosowañ oraz mo¿liwoœci niesionych
zarówno przez sprzêt jak równie¿ przez oprogramowanie. Terminale mog¹ pracowaæ jako czêœæ wiêkszego
systemu, równie¿ w trybie online, ale tak¿e jako samodzielne i niezale¿ne urz¹dzenia kontroli dostêpu.
Programowanie terminali mo¿e przebiegaæ na dwa sposoby. Przy ma³ych projektach mo¿na do tego celu
stosowaæ kartê programuj¹c¹ (do programowania kluczy) oraz kasuj¹c¹ do ich usuwania. W projektach
wiêkszych polecamy jednak stosowanie odpowiedniego oprogramowania, stacji koduj¹cej do generowania
kluczy oraz urz¹dzenia MDU do programowania terminali pracuj¹cych w trybie offline.
Specjalistyczne oprogramowanie Dialock to szereg narzêdzi, rozszerzeñ i interfejsów, które wspomagaj¹ prace
zwi¹zane z programowaniem terminali, nadawaniem uprawnieñ oraz zarz¹dzaniem kluczami. Interfejsy
aplikacji pozwalaj¹ na komunikacjê z systemami zewnêtrznymi, oprogramowaniem do zarz¹dzania hotelem
lub gastronomi¹.

Skalowalnoœæ systemu pozwala integrowaæ kontrolê dostêpu z systemami automatyki budynku
(BMS), a tak¿e ró¿nego rodzaju urz¹dzeniami jak maszyny vendingowe, szlabany parkingowe czy
bramy rolowane. Inteligentne rozwi¹zania pozwalaj¹ aran¿owaæ ró¿ne dzia³ania w zale¿noœci od typu
u¿ytego klucza (goœæ / personel), daty i czasu (np. automatyczne otwarcie drzwi w zadanym
przedziale czasu).
Autoryzacja dostêpu do pomieszczeñ odbywa siê w dwóch trybach: indywidualnym (dla goœci
hotelowych) oraz grupowym dla personelu. Mo¿liwe jest okreœlenie terminu wa¿noœci klucza oraz
ustawienie czasu w jakim pracownik ma dostêp do danego pomieszczenia.
Integracja systemu dialock z systemami zewnêtrznymi
Oprogramowanie systemu dialock posiada mo¿liwoœæ komunikacji z systemami zewnêtrznymi,
np. oprogramowanie hotelowe (Protel, Fidelio), oprogramowanie do gastronomii (rmanager), oprogramowanie
kiosków samoobs³ugowych check-in/check-out (Ariane Systems).
Integracja z systemami zewnêtrznymi pozwala na automatyzacjê procesów biznesowych poprzez mo¿liwoœæ
kodowania kluczy bezpoœrednio z kiosku samoobs³ugowego, programu do zarz¹dzania hotelem, obci¹¿eniem
rachunku goœcia za wydanie kawy (posi³ku), czy z tytu³u skorzystania z p³atnego parkingu.
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KONTAKT
Vision Time Sp. z o.o.
ul. Gwarna 21, 50-001 Wroc³aw
NIP: 8942993293 REGON: 021195119
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