
 

Incuietoare hotel cu 

cartele MIFARE 

Super solidă. Compatibilă cu zăvoare deja 

instalate pe uşă. Nu necesită modificări 
majore ale tâmplăriei uşilor. Mânerul este 

mobil când uşa e închisă. 

Instalare SUPER facila: Incuietoarea HLA5500 se poate instala virtual pe orice 
usa ce are deja preinstalat un sistem de inchidere tip broasca si cilindru (cu 
distanta intre axul clantei si cel al cilindrului de 70/72/85/90/92mm), fara 
modificari substantiale ale tamplariei usii. 

Carduri MIFARE S50: Cipurile MIFARE S50 permit folosirea aceleiasi cartele 
pentru aplicatii diverse in cadrul hotelului (Ex. plata altor servicii) 

Deschidere de urgenta: E posibila deschiderea usii, chiar daca e blocata 
dinauntru, folosind cheia mecanica, ceea ce asigura accesul in camera in caz 
de urgenta fara a forta usa. 

Functia Pierdut/Deteriorat: In cazul in care clientii isi pierd cartelele, acestea 
pot fi simplu anulate in momentul emiterii unor noi cartele pentru acei clienti. 
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Capacitate Mare de Stocare a Inregistrarilor: Ultimele 864 de accesari ale 
usii vor fi stocate in memoria incuietorii pentru descarcarea lor ulterioara 
(data, ora, serie cartela). 

Backup Automat al datelor: Pe serverul SQL se poate stabili un plan automat 
de backup care va realiza copii ale bazei de date, transparent fata de utilizatorii 
softului. 

Cartelele nou emise anuleaza cartelele vechi: Daca un client paraseste 
hotelul fara a preda cartela, aceasta va fi anulata in momentul in care usa este 
deschisa de catre noul client. 

Crom 

4xAA 10 luni 

864 

Cartele de rezerva: Cate o cartela de rezerva poate fi emisa pentru fiecare 
camera. Acestea pot fi folosite in cazul penelor de curent sau defectarii 
programatorului de cartele. 

Functia “Layer Card”: Permite gestionarea accesului clientului in diverse zone 
din cadrul hotelului (Ex. cartelele emise pentru camerele de la un anume etaj 
pot deschide usa de acces a etajului respectiv inspre casa scarilor sau toate 
cartelele din hotel pot deschide usa de la intrarea principala). 

Functia de blocare a unei camere: Daca o camera este inchiriata de cineva 
pentru o perioada mai mare de timp sau este rezervata pentru utilizari 
speciale, aceasta camera poate fi blocata in sistemul software astfel incat nici 
un operator sa nu poata emite cartele pentru acea camera). 

Functia “Sala de sedinte”: Permite blocarea unei incuietori pe pozitia Deschis 
(in mod normal incuietorile functioneaza in regim normal inchis, adica se 

YLI Eternit Acces SRL 

 
 

 

 


