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ADAPTABILITATE

DONNA SMARTAIR

Combină avantajele tehnologiei de proximitate RFID cu avantajele tehnologiei tradiţionale cu bandă 
magnetică.
Banda Magnetică: un sistem flexibil şi funcţional. Eficient, economic şi fiabil. Codificare criptată a datelor 
pe card.
Posibilitate de criptare a codurilor ISO pe prima şi a doua cale a cardului pentru  a se integra cu alte 
aplicaţii.
Proximitate RFID 13,56 MHz: o mare capacitate de stocare şi protecţie a datelor. 
Viteză mare de transmisie a datelor.
Se integrează cu alte facilităţi ale hotelului.

Memorie non-volatilă. Informaţiile nu se pierd atunci când bateriile se descarcă sau în procesul de 
schimbare ale acestora.
Închizătoarea funcţioneaza cu baterii standard tip AAA.
Când închizătoarea nu se deschide, mânerul funcţionează în gol, astfel evitandu-se forţarea închizătorii. 
Opţional se poate monta cilindru mecanic pentru deschiderea de urgenţă.

Inhova oferă o amplă colecţie de mânere care se pot asorta cu orice tip şi stil de uşi:

O largă varietate de finisaje care permite combinarea cu orice stil de decorare fie acesta modern sau 
clasic:

Personalizarea închizătorii cu logo-ul şi/sau imaginea hotelului.

Închizătoarea electronică Donna Dual poate fi echipată cu un cilindru mecanic care permite deschiderea 
mecanică a uşii.
Acesta este un cilindru care permite folosirea a trei chei master pentru o siguranţă mai mare.
Posibilitatea de a include chei master unice pentru siguranţă totală.

Închizătoarea electronică Donna Dual poate fi instalată cu alte broaşte îngropate şi este soluţia perfectă 
pentru operaţiuni de actualizare atunci când clientul nu doreşte să schimbe întreaga închizătoare.
 

Se poate monta închizătoarea 13,56 MHZ RFID fără bandă magnetică.
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SISTEME DE PANICĂ ŞI  IEŞIRI DE URGENŢĂ

SOLUŢII  PERSONALIZATE

DIMENSIUNI

Prin instalarea închizătorii electronice Donna, Inhova oferă soluţia integrală care garantează o evacuare 
rapidă şi sigură în situaţii de panică (pene de current, incendii, etc.). Dispozitivele pentru ieşirile de panică 
sunt reversibile, aplicabile pentru ieşirile de incendiu, opţional cu un micro-switch, pentru persoanele cu 
dizabilităţi, o gamă largă de modele (monopunct, multipunct, uşi simple sau duble, aplicabile pe 
broaştele îngropate), etc.

Ne adaptăm la nevoile clienţilor noştrii.
Închizătoarea electronică Donna double: soluţii pentru uşi de trecere între camere.
Închizători electronice Donna pentru uşi glisante şi închizători electronice Donna cu închidere 
multipunct.Tempro Universal

Broască cu 
limbă tip cioc

Închizătoare electronică
Donna Double

Închizatoare
Multipunct

MODULUL DE CITIRE

MODULUL DE CITIRE: CITITOR DE PROXIMITATE

MODULUL DE CONTROL

MODULUL BATERIILOR

· Cardul ISO/ABA cu 3 benzi (căi). 
· Citeşte pe calea 3: calea 1 şi calea 2 sunt libere pentru alte aplicaţii. 
· Carduri Low coercitivity (300 Oërsted) sau high coervitivity (4000 
Oërsted). 
 

· Tehnologie de identificare: cip proximitate RFID 13,56 MHz pentru citire 
şi scriere.
· Mod de activare: închizătoarea este activată fără un contact precedent. 
· Consum scăzut de energie.
· Distanţa de citire 10 mm cu dispozitivele standard

· Memorie non-volatilă. 
· Până la 1500 de utilizatori şi 1000 de evenimente (deschideri şi/sau 
încercări de deschideri). 
· Ceas şi calendar în timp real. 
· 14 zone orare cu 5 perioade de timp fiecare. 
· Leduri de avertizare Verde şi Rosu. Diferite avertizări: nivel scăzut al 
bateriilor, accesul interzis, etc. 
· Moduri de operare: 

-Mod de trecere: încuietoarea se deschide întotdeauna.
-Primul utilizator: încuietoarea se blochează dupa primul acces 

autorizat.
-Standard: operare normală. Este necesar cardul pentru a se deschide.
-Utilizator dublu: doi utilizatori autorizaţi trebuie să introducă cardul 

pentru a putea deschide.

· 4 baterii alkaline de 1,5V tip LR6 AA.
· Durata de funcţionare a bateriilor: 3 sau 4 ani  (30,000 cicluri).
· Consum: 20mA . 
· Bateriile se schimbă uşor fără a dezasambla închizătoarea. 
· Mufa jack pentru conectarea Programatorului Portabil se găseste în 
modulul bateriilor.

MECANISMUL ÎNCHIZĂTORII

BROASCA ÎNGROPATĂ

CONDIŢII DE OPERARE

LĂŢIMEA UŞII

• Închizătoare dezactivată:  mânerul funcţionează în gol. Acces interzis. 
• Închizatoare activată: manerul acţionează tija metalică pătrata care 
generează retragerea limbii şi a zăvorului broaştei. Acces permis. 

• Compatibilă cu standardul European pentru broaşte îngropate.
• Distanţa axelor este între 70mm şi 105mm. 
• Este posibilă instalarea cu o largă varietate de închizători adaptându-se 
astfel oricărui tip de uşi: Euro, Ansi, Din, tubular (cu 
zăvor opţional), pentru uşi glisante, închizători 
multipunct de înaltă siguranţă, etc. 
• Euro Automática
• Func ţ ie  ant ipanică :  uşa se  deschide 
întotdeauna prin acţionarea mânerului din interior

• Umiditate : până la 85% fără condensaţie 
• Temperatura: între 0ºC şi 65ºC cu baterii alkaline.
• Foc: închizătoarea electronică Donna este certificată 
de laboratorul LICOF ca rezistentă la foc timp de 60 
minute (RF60).

• Lăţimea standard a uşii de la 35 până la 110 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE
Caracteristici tehnice electronice Caracteristici tehnice mecanice:

opţiuni
EXTREME

Interior Exterior
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