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Λύσεις για ξενοδοχειακού τύπου κλειδαριές RFID 
για όλα τα καταλύματα



EPI SYSTEMS Α.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει κλειδαριές RFID ξενοδοχειακού τύπου Ολλανδικής και Κινέζικης προέλευσης. 

Οι RFID κλειδαριές αναβαθμίζουν τα καταλύματα σε σχέση με τις κλασσικές και τις μαγνητικές 
κλειδαριές στους τομείς:
✓ Της ασφάλειας. 

• Οι κλειδαριές παραβιάζονται δυσκολότερα λόγω της κατασκευής τους.
• Διαθέτουν συναγερμούς για να ειδοποιήσουν για επικίνδυνες καταστάσεις.
• Η απώλεια μιας κάρτας αντιμετωπίζεται με εύκολη και άμεση δημιουργία μιας νέας.

✓ Της αξιοπιστίας. 
• Οι RFID κάρτες δεν είναι μαγνητικές οπότε δεν επηρεάζονται από μαγνητικά πεδία που 

τις απομαγνητίζουν.
• Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής καθώς δεν εισέρχονται σε αυτές κλειδιά ή κάρτες που 

μπορεί να τις φθείρουν μηχανικά και ως προς την εμφάνιση.
✓ Μειώνεται ο χρόνος που το προσωπικό του καταλύματος πρέπει να δαπανήσει για την 

επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν.

EPI SYSTEMS A.E. 

RFID κλειδαριές



EPI SYSTEMS A.E. 

RFID κλειδαριές
Ολλανδικής προέλευσης 

RFID κλειδαριές 

Μοντέλο: Classic

Με κύλινδρο

Χωρίς κύλινδρο

Χαρακτηριστικά:
✓ Κάρτες RFID (Mifare)
✓ Μάνταλος πάχους 1’’
✓ Υψηλής ποιότητας ατσάλι και συνθετικά υλικά
✓ <1,000,000 ανοίγματα
✓ “Ξεκλείδωμα πανικού”
✓ Αποθήκευση 1,000 γεγονότων ανοίγματος
✓ Τροφοδοσία με 4 ΑΑ μπαταρίες (διάρκεια ζωής 2-3 

έτη)
✓ Συναγερμός εξάντλησης μπαταρίας
✓ Συναγερμός μη σωστού κλεισίματος πόρτας
✓ Αν είναι κλειδωμένος ο μάνταλος αναβοσβήνει στο 

εξωτερικό της κλειδαριάς κόκκινο LED
✓ Η κλειδαριά ξεκλειδώνει ακόμα και με κλειδωμένο 

μάνταλο με χρήση της κάρτας MASTER
✓ Αυτόματο κλείδωμα της κλειδαριάς μετά από 10sec
✓ Ειδοποίηση αν μείνει ανοιχτή η πόρτα 15sec μετά 

το άνοιγμα
✓ Ανθεκτική στην φωτιά
✓ Δυνατότητα αναβάθμισης σε online
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RFID κλειδαριές

Ολλανδικές RFID κλειδαριές 

Μοντέλο: SMART MINI

Χαρακτηριστικά:
✓ Χρήση κάρτας RFID (Mifare)
✓ Διακριτική
✓ Επιλογή χερουλιών και εξαρτημάτων για 

την κλειδαριά και τις εσωτερικές πόρτες
✓ Ένδειξη κλειδώματος μάνταλου με κόκκινο 

LED

✓ Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας
✓ Ανάγνωση των τελευταίων 1,000 

εισόδων
✓ Αναβαθμίσιμη σε online με 

αντικατάσταση των ηλεκτρονικών 
του RFID reader

✓ Τροφοδοσία με 3 ΑΑ μπαταρίες με 
διάρκεια ζωής 2-3 χρόνια

✓ Υψηλής ποιότητας ατσάλι και 
συνθετικά πλαστικά.

✓ Δυνατότητα επιλογής με ή χωρίς 
κύλινδρο

Ολλανδικής προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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RFID κλειδαριές

Ολλανδικές RFID κλειδαριές 

Μοντέλο: SMART MINI CAMOUFLAGE

Χαρακτηριστικά:
✓ Ο αναγνώστης είναι κρυμμένος μέσα στην πόρτα
✓ Τα χερούλια από τις πόρτες μπορούν να επιλεγούν μέσα από έναν 

αριθμό προσφερόμενων επιλογών 
✓ Χρησιμοποιούνται RFID κάρτες (Mifare)
✓ Τροφοδοσία με 4 ΑΑ μπαταρίες με διάρκεια ζωής 2-3 έτη
✓ Εσωτερική μνήμη που κρατάει τις τελευταίες 1,000 εισόδους
✓ Προαιρετική επιλογή ανάμεσα σε κλειδαριά με και χωρίς κύλινδρο

Ολλανδικής προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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RFID κλειδαριές

Ολλανδικές RFID κλειδαριές 

Μοντέλο: SMART SMALL LINE
Χαρακτηριστικά:
✓ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
✓ Κατάλληλη για πόρτες αλουμινίου και PVC
✓ Δυνατότητα επιλογής κλειδαριάς με κύλινδρο ή χωρίς
✓ Διατήρηση των τελευταίων 1,000 εισόδων με ανάγνωση 

κάρτας
✓ Χρήση τεχνολογίας RFID (Mifare)
✓ H MASTER κάρτα ανοίγει την πόρτα ακόμα και αν είναι 

κλειδωμένη
✓ Τροφοδοσία με 3 ΑΑΑ μπαταρίες με διάρκεια ζωής 2-3 έτη
✓ Υψηλής ποιότητας ατσάλι και συνθετικά υλικά
✓ Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας

Ολλανδικής προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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RFID κλειδαριές

Ολλανδικές RFID κλειδαριές 

Μοντέλο: Wall Readers

Χαρακτηριστικά:
✓ Αδιάβροχη συσκευή
✓ Χρήση για τον έλεγχο πορτών που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

απλή RFID κλειδαριά
✓ Χρήση για έλεγχο κοινόχρηστων θυρών 
✓ Διαβάζει κάρτες RFID (Mifare)
✓ Απαιτείται η σύνδεση με τροφοδοτικό και την κλειδαριά που θα 

επιλεγεί 

Ολλανδικής προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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RFID κλειδαριές

Χαρακτηριστικά:
✓ Χρήση καρτών RFID (Mifare)
✓ Διαθέτει και μηχανικό κύλινδρο
✓ Κατασκευασμένη από ατσάλι (SUS304)
✓ Τροφοδοσία με 4 AA μπαταρίες με διάρκεια ζωής 1 έτος
✓ Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας
✓ Συναγερμός μη σωστού κλεισίματος πόρτας
✓ Διάρκεια ζωής > 100,000 ανοίγματα 

Κινέζικης προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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RFID κλειδαριές

Χαρακτηριστικά:
✓ Χρήση καρτών RFID (Mifare)
✓ Κατασκευασμένη από ατσάλι (SUS304)
✓ Τροφοδοσία με 4 AA μπαταρίες με διάρκεια ζωής 1 έτος
✓ Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας
✓ Τροφοδοσία μέσω USB σε περίπτωση ανάγκης
✓ Συναγερμός μη σωστού κλεισίματος πόρτας
✓ Κρυφός κύλινδρος
✓ Διάρκεια ζωής > 100,000 ανοίγματα 

Κινέζικης προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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RFID κλειδαριές

Χαρακτηριστικά:
✓ Χρήση καρτών RFID (Mifare)
✓ Κατασκευασμένη από κράμα Ψευδαργύρου
✓ Τροφοδοσία με 4 AA μπαταρίες με διάρκεια ζωής 1 έτος
✓ Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας
✓ Συναγερμός μη σωστού κλεισίματος πόρτας
✓ Διάρκεια ζωής > 100,000 ανοίγματα 

Κινέζικης προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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RFID κλειδαριές

Χαρακτηριστικά:
✓ RFID κλειδαριά που αντικαθιστά απευθείας κλειδαριές 

τύπου MERONI (μονός μάνταλος) με ελάχιστες μετατροπές 
στις θύρες του καταλύματος

✓ Κλειδαριά 5 μαντάλων για αναβάθμιση των ήδη 
υπαρχουσών θυρών καταλύματος με κλειδαριές τύπου 
MERONI ή για αντικατάσταση ορισμένων θυρών του 
καταλύματος

✓ Χρήση καρτών RFID (Mifare)
✓ Τροφοδοσία με 4 AA μπαταρίες με διάρκεια ζωής 1 έτος
✓ Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας
✓ Κρυφός κύλινδρος
✓ Κράμα Ψευδαργύρου

Κινέζικης προέλευσης 
RFID κλειδαριές 



EPI SYSTEMS A.E. 

RFID κλειδαριές

Χαρακτηριστικά:
✓ Αδιάβροχη συσκευή
✓ Χρήση για τον έλεγχο πορτών που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

απλή RFID κλειδαριά
✓ Χρήση για έλεγχο κοινόχρηστων θυρών 
✓ Διαβάζει κάρτες RFID (Mifare)
✓ Απαιτείται η σύνδεση με τροφοδοτικό και την κλειδαριά που θα 

επιλεγεί 

Κινέζικης προέλευσης 
RFID κλειδαριές 
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Συστήματα DND

Χαρακτηριστικά:
✓ Η εξωτερική μονάδα διαθέτει ενδείξεις “do-not-disturb”, 

“Make-up Room”, “Doorbell” και προαιρετικά “Occupied”
✓ Για την λειτουργία της ένδειξης “Occupied” απαιτείται η 

σύνδεση με σύστημα διαχείρισης ενέργειας
✓ Περιλαμβάνει κουδούνι που ενεργοποιείται από την 

εξωτερική μονάδα
✓ Η εξωτερική μονάδα είναι προσαρμόσιμη για να λάβει το 

logo του καταλύματος και τον αριθμό δωματίου
✓ Εξωτερικές μονάδες σε πολλαπλά σχέδια
✓ Εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες σε πολλαπλά χρώματα
✓ Υλικά κατασκευής tempered glass με πλαίσιο PVC

Ολλανδικής προέλευσης 
συστήματα DND
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Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Χαρακτηριστικά:
✓ Αναγνωρίζει μόνο RFID κάρτες (Mifare)
✓ Με την τοποθέτηση της κάρτας εντός της 

συσκευής το δωμάτιο τροφοδοτείται με 
ρεύμα

✓ Διαθέτει LED για την διευκόλυνση της 
εισόδου της κάρτας

✓ Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
ABS – επιβραδυντικό της φωτιάς

✓ Ταιριάζει με τα ευρωπαϊκά κυτία 
διακλάδωσης

✓ Σε δύο χρώματα λευκό και μαύρο

Ολλανδικής προέλευσης
συστήματα διαχείρισης ενέργειας 
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Συστήματα DND

Χαρακτηριστικά:
✓ Η εξωτερική μονάδα διαθέτει ενδείξεις “do-not-disturb”, 

“Please Clean”, “Doorbell” και προαιρετικά “Check-in”
✓ Για την λειτουργία της ένδειξης “Check-in” απαιτείται η 

σύνδεση με σύστημα διαχείρισης ενέργειας
✓ Περιλαμβάνει κουδούνι που ενεργοποιείται από την 

εξωτερική μονάδα
✓ Η εξωτερική μονάδα είναι προσαρμόσιμη για να λάβει το 

logo του καταλύματος και τον αριθμό δωματίου
✓ Εξωτερικές μονάδες σε πολλαπλά σχέδια
✓ Εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες σε πολλαπλά χρώματα
✓ Υλικά κατασκευής tempered glass με πλαίσιο κράματος 

Ψευδαργύρου

Κινέζικης προέλευσης 
συστήματα DND
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Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Χαρακτηριστικά:
✓ Αναγνωρίζει μόνο RFID κάρτες (Mifare)
✓ Με την τοποθέτηση της κάρτας εντός της 

συσκευής το δωμάτιο τροφοδοτείται με 
ρεύμα

✓ Διαθέτει LED για την διευκόλυνση της 
εισόδου της κάρτας

✓ Σε περίπτωση που χαλάσει το ρεύμα μένει 
συνεχώς συνδεδεμένο

✓ Διακοπή τροφοδοσίας σε ρεύμα 15sec μετά 
την αφαίρεση της κάρτας

Κινέζικης προέλευσης συστήματα 
διαχείρισης ενέργειας


