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Tehnologia de identificare cu proximitate RFID 13,56 MHz: ISO 15693 şi ISO 14443A (MIFARE) Capacitate 
mare de stocare şi procesare a datelor.
Viteză mare de transmisie a datelor.
Securitate: informaţia este protejată şi criptată.
Se integrează cu alte facilităţi ale hotelului.

Închizătoare Anti-vandalism: toate componentele de control se găsesc în interior. Închizătoarea 
funcţionează cu baterii standard.
Când închizătoarea nu se deschide, mânerul funcţionează în gol, astfel evitându-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:

Dispozitivul de identificare poate fi card, breloc, brăţară, etc.:

Posibilitatea de a combina într-un singur dispozitiv şi alte tehnologii, cum ar fi carduri cu bandă 
magnetică şi carduri cip, etc. Rezistenţă mare la condiţii extreme: folosire neadecvată, apă, praf, 
temperaturi ridicate, etc.

Închizătoarea electronică Spy poate fi instalată cu alte broaşte îngropate.
Este soluţia perfectă pentru operaţiuni de actualizare, atunci când clientul doreşte să păstreze 
componente ale închizătorii anterioare.
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CILINDRU DE URGENTA ASCUNS

DIMENSIUNI

Închizatoarea electronică  Donna 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.

MODULUL DE CITIRE

MODULUL DE CONTROL

MODULUL BATERIILOR

•
citire şi scriere.
• Mod de activare: închizătoarea este activată fără un contact 
precedent. Consum scăzut de energie.
• Disatanţa de citire 10 mm cu dispozitivele standard. 
• Mufa jack pentru conectarea Programatorului Portabil se găseşte în 
modulul de citire. 
 

• 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 Roşu. 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.

• 3 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. 

Tehnologie de identificare: cip proximitate RFID 13,56 MHz pentru 
MECANISMUL ÎNCHIZĂTORII

BROASCA ÎNGROPATĂ

CONDIŢII DE OPERARE

LĂŢIMEA UŞII

• Închizătoare dezactivată:  mânerul funcţionează în gol. Acces 
interzis. 
• Închizătoare activată: mânerul 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. 
• Funcţie antipanică:  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).

• Pentru a instala închizătoarea şi a găuri uşa, este important să 
definiţi exact locul broaştei îngropate cât şi dimensiunea uşii, luând în 
considerare distanţa dintre axe, dimensiunile părţii interioare şi 
exterioare, înaintea comandării închizătorii.
• · Lăţimea standard a uşii de la 35 până la 110 mm 

CARACTERISTICI TEHNICE
Caracteristici tehnice electronice Caracteristici tehnice mecanice:

opţiuni
EXTREME

SPY
PARTEA EXTERIOARĂ

SPY DESIGN
PARTEA EXTERIOARĂ

SPY Şi SPY DESIGN
 PARTEA INTERIOARĂ
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