
E L E C T R O N I C  L O C K

OS SLIM

Легкий монтаж
на будь-які двері,
у тому числі на вузькопрофільні 
металопластикові двері
будь-якої товщини.

МІНІМАЛІЗМ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ
Елегантний сучасний дизайн,
широка гама кольорів
покриття
(хром, латунь, бронза,
чорний, білий)

Існує як у вигляді
повноцінного замку

у зборі з врізним механізмом,
так і у вигляді універсальних накладок

на вже встановлений врізний замок.

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

Дистанційне керування. 



E L E C T R O N I C  L O C K

OS SLIMCODE
ДИЗАЙН ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

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

Дистанційне керування. 

Чотири варіанти відкривання —
дистанційно,
за допомогою картки,
мобільного додатку
чи цифрового
коду.

Унікальний код
автоматично генерується програмою

( до 16 цифр).



E L E C T R O N I C  L O C K  

OS SLIM

ПОКРИТТЯ ХРОМ, ЛАТУНЬ, БРОНЗА, ЧОРНИЙ,
БІЛИЙ, АНТИБАКТЕРІАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ

МІЦНІСТЬ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ AISI 304 & 316

РОЗМІРИ 38 x 300 mm

Технологія, що адаптується під врізні замки,
навіть у металопластикових дверях з вузьким профілем.

AD HOC

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАХИСТ

38 mm 

300 mm 

140 mm 

ВЕРСІЯ В 
ЧОРНОМУ

EURO 40 mm
ANSI 62,5 mm 

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

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



ELECTRONIC LOCK 

E V O
ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДИЗАЙН

Характеристики:

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

• Можливість дистанційно відкривати замки і управляти ними в реальному часі. 

• Реверсивна конструкція замку з адаптивною ручкою ( для дверей лівого або правого отвору). 

• PVD (Phase Vapour Deposition) спеціальне покриття, яке робить виріб стійким до корозії, подряпин і потертості.

• Гарантована робота в найбільш несприятливих кліматичних умовах. 

• Нержавіюча сталь AISI 304 або AISI 316. 

• Електромеханічна функція конфіденційності із зовнішнім візуальним індикатором для попередження проникнення сторонніх осіб. 

• Прихований механічний циліндр і роз'єм micro USB для підключення зовнішнього живлення у разі виснаження акумуляторів. 

• Конструкція замка, яка дозволяє встановлювати його на будь-які двері (навіть вузькопрофільні алюмінієві конструкції).

• Візуальні і акустичні індикатори для полегшення їх використання людьми з обмеженими можливостями, а також для додаткових 
функцій, таких як попередження персоналу про низький рівень заряду батареї, індикатор конфіденційності і так далі.

• Єдиний мобільний додаток для адміністратора, персоналу готелю і гостей UpKey — забезпечує різні функціональні можливості 
відповідно до зареєстрованого профілю користувача. 

• Гість автоматично реєструється в додатку по посиланню, створеному готелем, яке гість отримує по електронній пошті. 

• Керівник в реальному часі відстежує дії гостя і персоналу, управляє доступом, блокує доступ при необхідності або 
оперативно надає доступ (немає необхідності знаходитися на території готелю). 

• Можливість отримувати онлайн інформацію про входи та виходи з номеру.

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

• Гарантія 5 років.
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