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SeaLock Lyra KÁRTYÁS HOTELZÁR
A SeaLock Lyra kártyás hotelzár igényesen formatervezett,
autonóm mûködésû elemes készülék. Szerelése egyszerû,
kábelezést nem igényel.
A kártyás hotelzár fôbb tulajdonságai
• Kis fogyasztású, közelítôkártyás író-olvasó egység az ajtó
külsô oldalán.
• A motorral vezérelt mechanika a kártya bemutatásakor
engedélyezi vagy tiltja a külsô kilincs lenyomását.
• A külsô zárcímen a cilinderzár helye is kialakítható.
• A belsô kilinccsel a zár bármikor közvetlenül nyitható.
• Belsô retesz – „Ne zavarj!” funkció a vendég kényelmének
biztosítására.
• A zárvezérlést 3 db 1,5V-os elem mûködteti, mely az alacsony fogyasztást figyelembe véve kb. 40 000 nyitást tud
elvégezni.
• A zár elektronikája a vendégkártyára történô írással jelzi a
rendszer számára a rendkívüli eseményeket, illetve figyelmeztet az elem lemerülésére.
• Az utolsó 255 eseményt a zár eltárolja.
• Szabványos bevésôzár szállodai alkalmazásra.

Arany – SEALOCK LYRA NOVA

A kártyás hotelzár megjelenése
A SeaLock Lyra hotelzár elegáns megjelenésével, színválasztékával, különleges formájú kilincseivel a legmagasabb
színvonalú szállodák igényeit is kielégíti. 5-féle színbôl
választható ki a szálloda belsôépítészetéhez leginkább
harmonizáló kivitel.
A Venia kilincs kecses és ívelt formája, míg a Nova kilincs egyedi
stílusa kivételes látványt kölcsönöz
a zárnak. A zár külsô oldali elemei
tetszés szerint vízszintesen vagy
függôlegesen elfordítva is
felszerelhetôk.
SeaGuest-Slink
ADATGYÛJTÔ
A SeaGuest-SLink adatgyûjtô a
SeaGuest program és a SeaLock
Lyra kártyás hotelzár közötti kapcsolatot hivatott megoldani.
Az adatgyûjtô Irda interfészen
keresztül kommunikál a zár elektronikájával, így a zár paraméterezhetô, eseményei kiolvashatók, elemfeszültsége
ellenôrizhetô.
Arany – SEALOCK LYRA NOVA

Antique bronz – SEALOCK LYRA NOVA
Antique bronz– SEALOCK LYRA NOVA

Antique réz – SEALOCK LYRA VENIA
Antique réz – SEALOCK LYRA VENIA

Holdfény nikkel – SEALOCK LYRA NOVA
Holdfény nikkel – SEALOCK LYRA NOVA

Selyemfényû nikkel – SEALOCK LYRA VENIA

Selyemfényû nikkel – SEALOCK LYRA VENIA

AZONOSÍTÓK
A SeaGuest Rendszer írható proximity kártyákat használ
a vendégek, illetve a személyzet azonosítására. Az azonosítók jogokkal való felruházása a kártyakiadónál történik.
A jogosultság lehet idôbeli, térbeli, valamint szolgáltatások
igénybevételének korlátozását is tartalmazhatja.

ON-LINE ÁTJÁRÓK
A rendszerbe integrálható on-line
eszkö
átjárók különbözô mechanikus eszközök vezérlésével oldják meg személyek,
illetve gépkocsik szelektív beléptetését.
szá
Ilyen eszközök lehetnek a személyek számára telepített, mágneszárral ellátott ajtók, forgóvillák és
lengôkapuk, valamint a parkolók felügyeletére üzemeltetett
sorompók is.
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