1900
ECO RFID
Keycard
systeem

• Speciaal ontwikkeld voor 		
pensions, bed & breakfast
en kleine hotels
• Ideaal voor bestaande deuren
• Makkelijk zelf te monteren

Hotek 1900 ECO Systeem.

Hét keycard systeem speciaal voor pensions,
bed & breakfast en kleinere hotels.
Het Hotek 1900 ECO keycard systeem richt zijn op de kleinere hospitality organisaties
waarbij in het verleden de aanschaf van een keycard systeem te duur werd door de
bijbehorende software en randapparatuur.

Het HOTEK 1900 ECO systeem bestaat uit 2 onderdelen zonder kostbare software:
1) De ECO PROGRAMMER is het hart van het HOTEK 1900 keycard systeem. Via deze stand-alone programmer
kunt u de volgende functies uitvoeren:
		

a) Programmeren van mifare keycards voor hotelgasten en personeel.

		

c) Uitlezen van keycards en uitlezen van 100 openingen ECO cilinders & deurbeslag.

		

b) Programmeren en updaten van ECO cilinders & deurbeslag in geval van wijzigingen.

2) ECO CILINDER of ECO DEURBESLAG.
		

De ECO cilinder en deurbeslag kunnen eenvoudig op uw bestaande deuren geïnstalleerd worden.

		

Het ECO deurbeslag kan over uw bestaande insteeksloten gemonteerd worden.

		
		
		

De ECO cilinder functioneert stand-alone en vervangt eenvoudig uw bestaande mechanische cilinder.
Door de eenvoud van het systeem kunt u de installatie ook zelf uitvoeren, uiteraard kunnen wij dit ook
voor u verzorgen.

Interesse?
Bel voor een afspraak:

t +31 (0)76 50 24 750

De voordelen van de Hotek 1900 ECO Systeem op een rij:
•

Kostenbesparend tov traditioneel keycard systeem

•

Geen gedoe meer met mechanische sleutels.

•
•
•
•
•
•
•

Geen aanpassingen aan deuren of kozijnen.

Optimale veiligheid d.m.v. uitlezen laatste 100 openingen.

Optimale veiligheid d.m.v. eenvoudig annuleren van keycards

RFID Mifare technologie ongevoelig voor magnetische velden.
Ook geschikt voor buitendeuren (-20c tot +60c)

Geen bekabeling dmv ingebouwde batterijvoeding.

Per deurslot kunt u 128 gebruikers toekennen en het systeem is
geschikt voor hotels t/m 60 kamers.

Adres

Head Office
Munnikenheiweg 27
4879 NE Etten-Leur
Nederland
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+31 (0)76 50 24 750
+31 (0)76 50 24 760
info@hotek.nl
www.hotek.eu

kijk voor meer informatie op: www.hotek.eu

