Денонощна
възможност за

SECUENTRY ОТКЛЮЧВА ЕДИН НОВ

настаняване на

СВЯТ НА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

гости !

BURG-WÄCHTER secuENTRY хотелска система
за заключване
Вашият гост отново е забравил да върне ключа си или още полошо - загубил го е? Не само, че по този начин възникват
отново съществени допълнителни разходи, но се крие и много
голям риск за сигурността.
Не можете да си позволите денонощна рецепция или сте
човек отдаващ апартамент или собственост, който не може
постоянно да ангажира присъствието си за да настани гостите
си? Не губете повече клиентите, които сте пропускали досега
поради гореспоменатите причини!
SecuENTRY pro 7100 / 7000 е електронна система за
заключване за хотели. Всеки гост получава индивидуално
генериран код за гост, който съдържа в себе си информация за
отключването на вратата на собствената стая, а така и за
вратите на общите части на хотела за определеното време на
престой. Кодовете за гости се генерират чрез лесен за
обслужване софтуер secuENTRY HOTEL.
Благодарение на опростеното вграждане на електронния
заключващ патрон, secuENTRY HOTEL е идеална система
за заключване и при преоборудване на съществуващи врати!
Възможно е също получаване на информация от патрона, като
брой и начин на отваряне на вратата за конкретен период от
време.

ОТЛИЧЕНА С PLUS X
AWARD
Серията secuENTRY от
BURG-WÄCHTER е
отличена с PLUS X AWARD
„BESTES PRODUKT 2015/
2016“ и освен това
получава отличие за
качество в категориите
Високо качество, Дизайн,
Удобно обслужване и
Функционалност.

СИГУРНО И УДОБНО ЗА ВАС И

Bluetooth

ВАШИТЕ ГОСТИ

Клавиатура –

Предимства:
• Лесно и бързо инсталиране / дооборудване
• Не е необходима кабелна връзка между софтуера и
ключалката
• Максимална гъвкавост
• Запаметяване на последните 1900 събития
• Възможност за програмиране на различни времеви функции
• Опции за отваряне за обслужващия персонал
• Механична функция за аварийно отваряне (secuENTRY
7100)

Повече сигурност и комфорт:
Лесна експлоатация, голяма функционалност.
• Лесно генериране на кодове за гости чрез софтуера
• Идеална за хотели без постоянна рецепция
(предоставяне на кода напр. през SMS, имейл, факс и др.)
• Автоматична функция за изтриване на кода от вратите на
стаите в края на периода на резервация.
SecuENTRY HOTEL няма нужда от никакви кабели и мрежи.
Енерго захранването става чрез стандартни батерии.
На дисплея се потвърждава визуално въвеждането на
правилния код. Достъпът за управителите и персонала на
хотела се определя индивидуално чрез
фиксирани кодове на потребителя.

Интуитивно
обслужване с
технология
сензорен панел
Въвеждане на
код - 6 позиции
IP 65

