
ELECTRONIC LOCK

E V O
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН НАЙВИЩОГО ГАТУНКУ

Використання у будь-якому середовищі. 

Підлаштування під
найвибагливіший
дизайн.

Найсучасніший
функціонал.

Використання технології Bluetooth та Mifare
(безконтактна технологія) для відкривання замку.

Дистанційне керування. 

Беспрецедентний рівень
безпеки та контролю. 



WI-FI

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ EI 30 CERTIFIED

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ AISI 304
IP 56 CERTIFIEDМІЦНІСТЬ

ПІДКЛЮЧЕННЯ

ELECTRONIC LOCK 

E V O

ТЕХНОЛОГІЯ, ОРІЄНТОВАНА НА ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
Мінімалізм — електронний замок Evo має унікальну конструкцію. Вся 
електроніка знаходиться у врізній частині замку, зовні встановлена лише ручка
і світлодіод, який інформує гостя про доступ в номер. 

Дизайн під замовлення — світлодіод може бути виготовлений
по дизайну замовника (наприклад, у формі логотипу готелю). 
Ручка електронного замку будь-яка на вибір замовника та дизайнерів 
(будь-якого кольору і форми на вибір). Таким чином електронний замок може 
служити органічним доповненням будь-якого дизайну.

Онлайн-замок є частиною онлайн системи OSACCESS (за допомогою 
онлайн шлюзу можливо керувати замком і отримувати інформацію про усі 
відкривання, знаходячись у будь-якій точці світу). 

Bluetooth — мобільний додаток UPKEY дозволяє відкривати замок 
мобільним телефоном, а також видалено керувати замком і отримувати всю 
інформацію про пересування в готелі безпосередньо на телефон.

Програмне забезпечення OSACCESS знаходиться в хмарі і дає можливість керувати готелем з будь-якого комп’ютера будь якої точки світу. 

УПРАВЛІННЯ ТА ДОСТУП

відкриття адміністру-
вання

відкриття та
адміністрування

Багатофункціональний
мобільний додаток
для керуючого та гостей. 

Мобільний додаток для
апартаментів
та готелів без ресепшен. 

Програмне забезпечення
для управління готелями



СУЧАСНА ЕСТЕТИКА ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

ПОКРИТТЯ

ЗОЛОТО МІДЬ БРОНЗА ХРОМ ЧОРНИЙ

ALTERNATIVE

BOHO
RUSTICCLASSIC

VINTAGE

LUXURY 

TREND

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ БУДЬ ДЕ

MODERN

INDUSTRIAL

КІМНАТА КОРИДОР

ELECTRONIC LOCK 

E V O



ELECTRONIC LOCK 

E V O
ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДИЗАЙН

Характеристики:

• Працює за технологією BLE (Bluetooth low energy) та безконтактною технологією proximity (замок зчитує інформацію з карти 
без безпосереднього контакту).

• Матеріал електронного замку — неіржавіюча сталь AISI 304.
• Cертифікат водостійкості IP56
• Спеціальний врізний замок DIN (приватність та антавандальна функція. Вся електроніка знаходиться усередині врізного замку). 
• Можливість встановлювати зовнішні ручки будь-якого дизайну. 
• Дистанційне надання або відміна доступу гостя (без необхідності підходтити до замку). Використовується он-лайн шлюз 
OSACCESS , який надає  можливість дистанційно отримувати інформацію про всі відкривання, блокувати та або дозволяти 
доступ до замку. 

• Мобільний додаток UPKEY дозволяє відкривати замок за допомогою мобільного телефону, а також отримувати 
безпосередньо на телефон інформацію про всі пересування в готелі

• Он-лайн контроль за пересуванням гостей і персоналу, он-лайн блокування замку, повідомлення про можливу небезпеку в 
реальному часі, он-лайн журнал дій гостя і персоналу, повідомлення про стан батарей в реальному часі. 

• Кількість подій в замку при знятті аудиту – необмежена (он-лайн аудит).
• Кількість користувачів (персонал готелю, гості) - необмежена.
• Елементи живлення – 3 міні пальчікові батарейки, розташовані у врізному замку, термін дії — 4 роки (40.000 операцій).
• Тип пам'яті: незалежна EEPROM (пам'ять в замку зберігається навіть без батарей протягом 10 років).
• Наявність аварійного високосекретного циліндра для екстреного відкриття.
• Світлова і звукова індикація замков — розряд батарей, функція «не турбувати», повідомлення про помилки.
• Додатковий захист — виходячи з номеру, гість може підняти ручку догори, закрив таким чином замок на рігель (без 
використання ключа). Таким чином гість вмикає функцію «не турбувати», якщо він не хоче, щоб персонал входив до кімнати 
під час відсутності гостя. 

• Варіант додатку, який може бути кастомізований за вимогами замовника, інтеграція з третіми програмами і додатками.
• Гарантія 5 років.
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