
SAFE-O-TRONIC® access
Електронна система ідентифікації та блокування

SAFE-O-TRONIC® LSW Furniture locking system

Наступний рівень доступу
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SAFE-O-TRONIC® access LSW
Бездротова система блокування 

меблів з онлайн-зручністю 
управління

SAFE-O-TRONIC® access LSW революціонізує 
організацію систем блокування шафи. Система 
використовує інноваційну бездротову мережу, 

пропонуючи таким чином зручні функції 
центрального управління, які можуть бути 

модернізовані в будь-який час і не потребують 
взагалі підключення кабелів. 
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Інтелектуальне управління акумулятором
Блок живлення з індикатором стану батареї 
забезпечується лужними або літієвими 
елементами у вигляді акумуляторної 
батареї або для вставки в тримач батареї.

Індивідуальне маркування
Необов’язкові номери шафи, вирізані 
лазером на зовнішній фурнітурі, 
полегшують потребу в окремих знаках 
номерів.

Ефективні функції управління

Зручність блокування 2-в-1 за допомогою 
RFID та PIN-коду
Використання шаф і шафок можливе через 
носій даних RFID або повністю без ключа за 
допомогою PIN-коду (наприклад, у сауні).

Простота складання
Затискні блоки, які можна використовувати 
з будь-якої сторони, ліворуч або праворуч, і 
які були розроблені для всіх матеріалів 
дверей, а звичайне 4-точкове кріплення 
полегшує монтаж.

Захист від небажаного бронювання
Оптимізуйте свою ємність за допомогою 
автоматичного відкриття чи блокування або 
затвердження продовження обмеження 
часу.

Навіть в автономному режимі у вашому 
розпорядженні широкий спектр 
ефективних функцій управління, які ви 
можете розширити за допомогою 
додаткових зручних функцій управління, 
як це потрібно в будь-який час, не 
вимагаючи системних кабелів.

Встановлення та обробка в одному 
рішенні
Плоский, оптично привабливий 
облягаючий дизайн доступний у чорному 
або білому кольорах. Міцний металевий 
корпус із вбудованою рукояткою 
забезпечує повну простоту використання 
та захищений від струменя відповідно до IP 
65.

Простота складання та управління 1 носій даних на гостя для різних областей кабінету
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Високий рівень зручності експлуатації та безпеки

Інтуїтивна робота
Численні зручні функції забезпечують 
повну простоту користування гостями:
• Швидка ідентифікація через носій даних 
RFID гарантується безконтактним датчиком 
сигналізації
• Доступні всі технологічні рішення RFID 
відповідно до ISO 14443 A (наприклад, 
MIFARE)
• Зручна робота з 1 рукою завдяки силовому 
болтовому приводу
• Інтуїтивне керівництво користувача з 
візуальним та звуковим підтвердженням
• Відображення номера кабінету на 
інформаційному терміналі

Інтеграція
SAFE-O-TRONIC® access LSW можна 
інтегрувати в системи даних (наприклад, 
управління гостями, PMS або системи 
управління членством).

Захистіть від фальсифікацій та проникнення
•  Період блокування захищає від 

несанкціонованих спроб відкриття.
• У випадку інциденту процедури 

блокування можуть бути прочитані з 
метою контролю та точно оцінені. Функції 
реєстрації можуть бути адаптовані до 
захисту приватності користувача.

• Моніторинг аварійного відкриття в межах 
запобіжного заходу проти крадіжок 
захищає користувачів та операторів від 
безпідставних підозр.

• У разі неавторизованого відкривання та 
втручання звучить звуковий сигнал.

• Захист від проникнення сертифікований 
відповідно до DIN 4547.

Зручна функція управління та сигналізації
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Можна додатково модернізувати:
Інтернет-зручність - як і коли потрібно

Інноваційні бездротові мережі 
використовують концентратори даних, 
завдяки чому забезпечується зручне 
управління та моніторинг бездротової 
(!) Системи за допомогою клацання 
миші:
• Центральний випуск і блокування шаф
• Центральний розподіл шаф (наприклад, 

для сімей)
• Централізоване управління системою для 

різних груп користувачів (наприклад, 
VIP, тренінгові групи або клуби)

•  Центральний запис зайнятості кабінету 
на ПК та / або гостьових моніторах для 
швидкого розташування доступного 
шафки в зоні зміни

• Кожен гість може використовувати 1 
шафку, що містить до 8 різних областей 
шафки (наприклад, шафка для одягу, 
шафка для цінностей, шафка для сауни)

• Безшумна сигналізація та сигнал на 
випадок проникнення та втручання, з 
переадресацією сигналізації

• Індикатор стану акумулятора
• Високий рівень експлуатаційної безпеки 
- навіть у випадку відмови бездротової 
мережі
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Керуйте системою шафки легко і 
зручно одним натисканням миші.

Клацніть тут, щоб переглянути кліп
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Керування системою та візуалізація клацанням миші та зручне 
програмне забезпечення

Occupied

Free

Статус розподілу
Зайнято: 124
Вільтно:36
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Шлюзи включають 
бездротові мережі

Виділення сімейної
шафки

Звільніть 
шафки

0123 - 0138Release
lockers

0123 - 0138

X

X X X X X X X X

X X X X X X X

Тривога шаіки
0175
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Розміри

Технічні дані

• Кодування зашифрованих даних
• Індикаційні елементи: світлодіод зелений, 

світлодіод червоний
• Звуковий сигнал: звуковий сигнал
• Розміри блоку управління (ВхШхГ):
• 156,5 мм x 42 мм x 9,5 мм
• Внутрішні розміри одиниці (ВхШхГ):
• 120 мм х 110 мм х 40 мм
• Відсік для батарей у внутрішньому блоці (на 

внутрішній стороні дверцят)
• Тривалість роботи акумулятора:
• приблизно 3 роки / 30000 активацій *
• Клас захисту: зовнішній блок управління IP 65
• Для товщин дверей від 10 мм до 30 мм
• Діапазон робочих температур: від 0 до + 60 ° C
• Температура зберігання: від -15 до + 70 ° C
• Відносна вологість: 10 - 90% без конденсації

* Тривалість роботи акумулятора залежить від 
температури навколишнього середовища, вибраних 
параметрів налаштування, типу блокування та 
використовуваних батарей.

Варіант із спеціальною 
кришкою акумулятора

Версія зі стандартною 
кришкою акумулятора
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Schulte-Schlagbaum AG

PO Box 10 12 40 
42512 Velbert

Fon +49 (0) 20 51 / 20 86 - 0 
saghotline@sag-schlagbaum.com
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