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СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЗМІСТ

ЗМІСТ 
Dialock – електронна система контролю доступу для готелів.
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Чому Dialock?

СТОР.

04
Всі двері в готелі можуть 
керуватися вашими 
гостями або персоналом 
за допомогою лише одного 
ключа.

Сфери застосування

СТОР.

12
Dialock – гнучка та 
універсальна система для 
використання в готельній 
сфері. Для готельних 
номерів, головних входів, 
конференц-залів, SPA-
центрів, меблів та ін.

Огляд продукції

СТОР.

24
Дверні та настінні 
термінали, меблеві замки, 
компоненти програмування  
і ключі Dialock.

Корисні доповнення

СТОР.

42
Електронні, механічні та 
гігієнічні складові.  
Узгоджуються відповідно 
до ваших вимог.

Компанія Hafele

СТОР.

48
Коротке ознайомлення. 
Завжди до ваших послуг.

Посилання

СТОР.

52
Готелі, обладнані системою 
Dialock.

Обкладинка:
Дизайнерський номер із дверним терміналом DT 400,

Готель «ibis Styles Nagold-Schwarzwald», Нагольд, Німеччина

Готель «Explorer Hotel Neuschwanstein»
Нессельванг, Німеччина 

Готель «Hotel ibis Styles Nagold-Schwarzwald»
Нагольд, Німеччина 

Готель «Winters Hotel Berlin Mitte The Wall»
Берлін, Німеччина

Готель «Mandarin Oriental Hotel»
Мюнхен, Німеччина

Готель «Steigenberger Hotel Drei Monaten»
Аугсбург, Німеччина

Готель «Zollenspieker Fаhrhaus»
Гамбург, Німеччина 
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24

ОГЛЯД  
ПРОДУКЦІЇ 

Короткий огляд всіх 
виробів Dialock для 

готелів.

04

ЧОМУ DIALOCK? 
Ключ із системою.

12

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
Від гаражу до готельного номеру та SPA-зони 
система Dialock контролює доступ для ваших 
гостей та персоналу.

52

ПОСИЛАННЯ 
Dialock в експлуатації:  

Від хостелів до 5-зіркових готелів.

03 / Dialock

ПРОСТЕ 
ЗДІЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЮ 
ДОСТУПУ 



ЧОМУ DIALOCK? 
 
Двері готельних номерів, головні 
входи, ліфти та ворота гаражів 
можуть управлятися з легкістю та 
за допомогою лише одного ключа. 
В системі Dialock ключ здатен 
об’єднати в собі такі функції, як 
розрахунок в ресторані, плату за 
паркування автомобіля та послуги 
в SPA-центрі. Проста та зручна 
електронна система.
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КОМФОРТ ТА 
БЕЗПЕКА

Легко та зручно. 
Гість отримує електронний ключ Dialock від свого номеру на рецепції. Ключ легко виготовляється 
та легко використовується. Ключ від номеру генерується безпосередньо вашою системою 
управління готелем HMS і надає гостю доступ до всіх необхідних зон готелю для повного відчуття 
усіх зручностей: доступ до готельного номеру, гаражу, ліфту або SPA-центру. Всі ці можливості 
координуються системою Dialock. Ваш готель знаходиться на території гірськолижного курорту? 
Тим краще. Електронні гірськолижні абонементи також можуть використовуватися у якості ключів 
Dialock вашими гостями. Чим більше зручностей для ваших гостей, тим більше заощаджень для вас!

 
Прості й водночас потужні та прогресивні технології. 
Електронна система контролю доступу Dialock може виконувати різноманітні функції в готелі та 
забезпечує як гостям, так і персоналу комфорт та безпеку в режимі 24/7/365. Система Dialock 
складається з електронного ключа Dialock радіочастотної ідентифікації RFID розміром з кредитну 
картку або іншого доступного формату, дверного або настінного терміналу та програмного 
забезпечення для управління доступом і взаємодії з іншими системами. Системою Dialock 
використовуються прогресивні технології в режимі реального часу з дротовим чи бездротовим  
он-лайн з’єднанням із контролем доступу до готельних номерів та місць загального користування.
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ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ DIALOCK  
Електронна система контролю доступу Dialock забезпечує комфорт,  
безпеку та оптимізовану організацію роботи в готелях.

Унікальний дизайн 
Дверні та настінні термінали Dialock пропонуються з ручками різних 
покриттів і форм. Це надає можливість обрати унікальний та відповідний 
дизайн, що поєднуватиметься із загальним виглядом та атмосферою готелю.

Механічне аварійне відкриття 
В дверних терміналах Dialock передбачена 
можливість механічного аварійного відкриття 
ключем. Це означає, що двері також можна 
відкрити без ключа Dialock. Передбачено 
підвищений захист механічних ключів та систему 
реєстрації використання механічних ключів.

Додаткові зручності: Технологія 
безконтактних транспондерів 
Dialock – це система контролю доступу, 
створена на основі технології пасивних 
транспондерів (прийомопередавачів) 
радіочастотної ідентифікації RFID. Транспондер 
(мікрочіп з антеною) розташовується на ключі 
Dialock і з’єднується з дверними або настінними 
терміналами за допомогою бездротового 
зв’язку. Безконтактно. Він не потребує власного 

джерела живлення, оскільки отримує енергію від електричного поля 
дверного або настінного терміналу. Це є однією з причин, чому 
система Dialock економічно ефективна та гарантовано надійна. 

Адмінсистема  
готелю  
HMS

HMS інтерфейс

Ключ

Меблевий 
замок

Настінний 
термінал

Дверний 
термінал

Станція 
кодування

Пристрій 
передачі даних

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЧОМУ DIALOCK?
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Покращена гнучкість  
та система зв’язку 
Електронна система контролю доступу Dialock може 
конфігуруватися під найрізноманітніші вимоги і легко 
прилаштовуватися під вимоги, що постійно змінюються. 
Вирішальну роль відіграє бажана ефективність 
застосування. Завдяки програмному забезпеченню 
адміністративної системи готелю HMS дані стосовно 
дат прибуття та від’їзду гостей готелю можуть 
передаватися безпосередньо на ключ Dialock для 
визначення готельного номеру та іншого доступу.

Вибір ручок 
Компанія Hаfele пропонує ручки різного дизайну. 
Матеріал, покриття, форма та колір ручок узгоджується 
з корпусами, розетками та накладками замків дверних 
терміналів. Модель UМодель G Модель J

Можливість розширення  
та додаткового оснащення 
Dialock – це система, яка може розширюватися розумними 
інвестиційними етапами. Наприклад, від будівлі до будівлі, від 
зони до зони, від поверху до поверху, ззовні всередину або 
навпаки. Додаткове оснащення є низьковитратним завдяки 
тому, що дверні термінали Dialock живляться від акумулятора 
і не потребують з’єднання за допомогою кабелів.

Переваги 
Dialock

>  Німецька якість 
> Дотримання норм захисту від шуму 
>   Відповідність міжнародним стандартам 
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> Дотримання норм пожежної безпеки  
> Стандарти дверей аварійного виходу 
> Тест на безперервне виконання –  
      200 000 випробувальних циклів



НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКИЙ 
РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ  

ІЗ СИСТЕМОЮ DIALOCK
Dialock поєднує в собі багатофункціональність із максимальною зручністю 
та виконує високі стандарти безпеки. Все це здійснюється за допомогою 

лише одного ключа. Система Dialock дозволяє вирішувати різноманітні 
організаційні задачі, наприклад, такі, як контроль доступу, хронометраж 

часу та розрахунок за товари та послуги.

Широкий спектр організаційних задач 
Dialock вносить функціональність до усіх зон вашого 
готелю. 
 
Одна система управляє плануванням, кодуванням та 
контролем доступу ключа персоналу та гостей. Економічні 
комплексні рішення забезпечуються інтеграцією систем 
хронометражу, систем безготівкової оплати, гостьових, 
туристичних карток, гірськолижних абонементів та ін. 

>  Dialock підходить до будь-яких дверей або воріт, а 
також дверцят і шухляд меблів.  
> Всі функціональні можливості готелю можуть  
приводитися в дію одним ключем Dialock.  
Від головного входу готелю до кавової машини.  
> Централізоване управління доступу до відкривання 
дверей для гостей, співробітників та зовнішнього  
персоналу. 
> За допомогою макропрограмування можуть бути 
запроваджені вимоги, розраховані на конкретного  
користувача.

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЧОМУ DIALOCK?
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Аргументи на користь Dialock  
Ось чому багато готелів та курортів приймають 
рішення на користь системи Dialock: 
 
>  Оптимальна функціональність у всіх зонах готелю. 
>  Максимальне задоволення гостей. 
>  Мінімум зусиль для управління. 
>  Безпека, що відповідає найвищим вимогам.  
>  Доступ сторонніх осіб без авторизованого ключа 
неможливий.  
>  Технологія транспондерів для безконтактного 
функціонування. 
> Послідовне управління доступом від головного 
входу до вітрини. 

> Зв’язок з усіма поширеними програмами адміністративної 
системи готелю HMS. 
> Доступні інтерфейси для систем готівкового рахунку та 
облікових записів гостей.  
> Великий вибір дверних ручок різного дизайну. 
> Стандартні формати ключа-картки, а також індивідуальні 
форми ключей, узгоджені із замовником. 
> Першокласні відгуки по всьому світу. 
> Встановлення, розробка програмного забезпечення та 
післяпродажне обслуговування узгоджене між господарями 
готелю, підрядниками та компанією Hаfele. 
>   Просте додаткове оснащення існуючих дверей.  
> Модернізація може відбуватися без втручання в роботу 
системи.
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Готельний номер,  
повністю оснащений 
Стальний каркас, дверна фурнітура, електронна система 
контролю доступу Dialock, двері та HPL покриття обирають-
ся відповідно до ваших вимог, замовляються та доставля-
ються однією комплектною системою (див. також стор. 31).

Ліжка, шафи та відокремлені зони 
для кожного гостя 
Спальні місця розроблені у формі ніш, кожне оснащене 
висувними шухлядами та шафами, які зачиняються. Завдяки 
цьому з’являється багато вільного місця для зберігання рюк-
заків, чемоданів, одягу та взуття. Блокування та деблокуван-
ня за допомогою особистого ключа Dialock кожного гостя.   

DIALOCK У ДІЇ
МОЛОДІЖНА ЛАБОРАТОРІЯ 

Безпека та приватність в номерах на кілька осіб. Завдяки системі Dialock.

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЧОМУ DIALOCK?
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Партнери проекту 
>  Баварська асоціація німецьких молодіжних хостелів,    
     Мюнхен, Німеччина 
> Студенти Мюнхенського університету прикладних  

     наук, Німеччина, під керівництвом проф. Рут Берхтольд 

Locations 
>  Виставка BAU 2013 Мюнхен | Виставка ITB, Берлін,   
     Німеччина Виставка Interzum, Кельн, Німеччина |  
     Виставочний зал, Аеропорт Штутгарт, Німеччина 
     Виставка Intergastra 2014, Fokus Hotel, Штутгарт,   
     Німеччина

Шафка, що запирається 
Жалюзійні дверцята ніші забезпечують достатньо місця 
для мобільного телефону, ноутбуку, фотоапарату та 
інших цінних речей. Dialock гарантує безпеку  
та приватність.

DIALOCK:  
ВІД ГОЛОВНОГО ВХОДУ 

ДО ЖАЛЮЗІЙНИХ 
ДВЕРЦЯТ НІШ

«Молодіжна лабораторія» була розроблена для молоді 
та молодих душею мандрівників. Головне завдання 
полягало в тому, щоб створити номер, який би дозволяв 
гнучку завантаженість від двох до шести гостів. 
Номер повинен був також забезпечувати простір для 
групових занять та зони для усамітнення. Результатом 
став багатофункціональний номер, що може однаково 
комфортно функціонувати як номер з шістьма 

ліжками для студентів або, з деякими змінами, може 
перетворюватися на сімейний номер зі спальним місцем 
для двох дітей та окремим двоспальним ліжком для 
дорослих. 
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СФЕРИ  
ЗАСТОСУВАННЯ 
Універсальна система запирання 
Dialock, замикає та відмикає усе 
в готелі. Від головного входу до 
дверцят шаф готельного номеру. 
Від шухляди до гардеробної 
шафки. Крім цього, Dialock може 
також використовуватися для 
оплати рахунків в ресторанах, а 
гірськолижний абонемент може 
використовуватися у якості ключа 
Dialock, сприяючи вирішенню 
комплексних мережевих завдань 
відпочинкових комплексів. 
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ГНУЧКА СИСТЕМА 
Широкий спектр застосування системи Dialock у готелі. 

The Система Dialock може конфігуруватися під найрізноманітніші вимоги замовника. Від кількох до 1000 номерів – 
Dialock надзвичайно гнучка система для організації роботи та безпеки. Вона забезпечує максимум зручностей для 

гостей і поєднує мінімальні зусилля з надійною безпекою для персоналу. 

РЕЄСТРАЦІЯ
Зв’язок з адміністративною системою готелю HMS. 

Стор. 16

БАГАТОРІВНЕВИЙ ГАРАЖ, ВОРОТА АВТОСТОЯНКИ, 
ДОСТУП ДО SPA-ЗОН

Управління турнікетами та дверима.
Стор. 17

ІНТЕГРАЦІЯ В SPA, ГІРСЬКОЛИЖНІ АБОНЕМЕНТИ  
ТА ІНШІ СИСТЕМИ 

Зв’язок з ресторанами та касовими системами різного виду.
Стор. 22

ВІД РОЗДЯГАЛЬНІ ДО ВІТРИНИ
Система запирання для гардеробних шафок, шаф для лиж/гольфу,  

комірок для цінних речей та вітрин. 
Стор. 21

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ – ГОТЕЛЬНІ НОМЕРИ, ОФІСИ, 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ

Ресторани/бари і службові приміщення. 
Стор. 19

ЛІФТИ
Динамічні засоби програмного забезпечення для інтеграції доступу до ліфтів.

Стор. 18

ВІД ГОЛОВНОГО ВХОДУ ДО КАВОВОЇ МАШИНИ
Dialock для настінних терміналів у приміщенні та зовні. 

Управління правами доступу персоналу. 
Стор. 20

КОНТРОЛЬ ЗА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ 
Централізоване управління освітленням та енергоспоживанням  

у готельних номерах. 
Стор. 23

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЧОМУ DIALOCK?
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ДИНАМІЧНІ 
ФУНКЦІЇ  

ОН-ЛАЙН ЧИ 
ОФФ-ЛАЙН
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Ключ Dialock генерується вашою системою управління 
готелем HMS за допомогою станції кодування та універ-
сального інтерфейсу HMS. Гість готелю, таким чином, 
отримує надійний ключ радіочастотної ідентифікації 
RFID розміром з кредитну картку або іншого формату, 
який надає йому доступ до готельного номеру на весь 
час його перебування в готелі. Ключ Dialock може бути 
запрограмований й на інші опції такі, як доступ до ліфту, 
SPA-центру або автостоянки. Загублений ключ блоку-
ється, і  використовується запасний ключ. Ви управляєте 
правами доступу для гостей, співробітників та зовнішньо-
го персоналу. Просте та централізоване управління за 
допомогою однієї скоординованої системи. За необхід-
ності ви можете отримати інформацію про те, який саме 
ключ одержав доступ і куди. Система контролю доступу 
Dialock гнучка: вона може бути розширена в будь-який 
час, а, отже, й здатна рости відповідно до ваших вимог. 
Можлива інтеграція в термінали, планшети та мобільні 
телефони.

>  Зв’язок з усіма провідними  
     адміністративними системами готелів HMS.
> Швидке заселення та виселення.
> Можливість права індивідуального доступу.
> Управління правами доступу для гостей,   
     співробітників та зовнішнього персоналу  
     здійснюється окремо.
> При реєстрації через реєстраційний  
     термінал Hotelomat гості можуть отримати  
     ключ Dialock в будь-який час.  
> Технічні дані – див. стор. 40 / 41.

i

РЕЄСТРАЦІЯ 
Зв’язок з адміністративною системою готелю HMS.

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ
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БАГАТОРІВНЕВИЙ ГАРАЖ, ВОРОТА 
АВТОСТОЯНКИ, ДОСТУП ДО SPA-ЗОН
Управління турнікетами та дверима.

Безконтактна та проста активація доступу ключем 
системи Dialock: до воріт автостоянки, турнікету SPA-
центру або басейну, а також воріт та входів у приміщення 
із зон загального користування. Усі шлагбауми та 
турнікети працюють та управляються без залучення 
персоналу. Це забезпечує вам та вашим гостям 
додаткову безпеку та комфорт. 

> Для роботи шлагбаумів, турнікетів або  
     воріт персонал не потрібен. 
> Часові обмеження для чинності доступу  
     кожного ключа Dialock.
 

> Технічні дані – див. стор. 36 / 37.

i
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ЛІФТИ 
Динамічні засоби програмного забезпечення для інтеграції доступу до ліфтів.

Ліфти можуть бути інтегровані до системи контролю до-
ступу за допомогою контролю ліфтів Dialock. Ваші гості 
можуть без перешкод їхати на свій поверх, підземну 
стоянку або у SPA-центр. Ви визначаєте поверхи, на які 
дозволено доступ. Сторонні особи не зможуть скори-
статися ліфтом. Опції настінного зчитувача допомагають 
поєднувати відмінний вигляд та відповідну безпеку.

> Контроль доступу до поверхів.
> Різні моделі настінних зчитувачів дизайну  
     Merten, Siedle, Gira або Dialock

> Технічні дані – див. стор. 36 / 37

i

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ – 
ГОТЕЛЬНІ НОМЕРИ, ОФІСИ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ
Ресторани/бари і службові приміщення.

Різні моделі дверних терміналів, що працюють на 
батарейках, доступні для ваших номерів. Обирайте між 
кількома різними варіантами дверних ручок та покриттів. 
Це надає вам можливості унікального дизайну. 

Дверні термінали Dialock для номерів мають функцію 
«Не турбувати». При активації цієї функції гостем 
обслуговуючий персонал не може зайти в номер. 
Функція «Не турбувати» автоматично відміняється, як 
тільки гість залишить номер. Дверні термінали Dia-
lock зсередини назовні відкриваються механічно, що 
забезпечує відповідну безпеку. Двері також можна 
відкрити механічним ключем за необхідності. Також 
є можливість протоколювання проведених аварійних 
відкривань на вимогу.

> Різні варіанти.
> Економне розширення та додаткове  
     оснащення.
> Реєстрація процесів запирання.
> Відсутність потреби в дорогому циліндрі  
 та заміні ключа у випадку, якщо його  
 загублено.

> Технічні дані – див. стор. 28-34, 46 / 47

i
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Настінні термінали Dialock особливо застосовні для зов-
нішніх зон та для дверей, що часто використовуються. 
Вони живляться від електромережі, можуть працювати 
офф-лайн і он-лайн та використовуватися для різних 
видів дверей: автоматичних дверей, дверей з електро-
приводами, електричними пристроями багаторазового 
запирання, моторними замками та жалюзійних дверей. 
Настінний термінал може також контролювати користу-
вання пристроями у вашому готелі, наприклад, кавовими 
машинами або автоматами з продажу легких закусок та 
напоїв.

> Відмінна надійність для дверей, що часто 
     використовуються.
> Великий вибір.
> Можливість інтеграції в різні системи такі,   
     як Siedlo-Vario.
> Доступні різні моделі зчитувачів: Dialock,  
     Gira, Merten або Siedle.
> Варіанти для використання у зовнішній зоні.
> Сертифіковані блоки живлення.

> Технічні дані – див. стор. 36 / 37

i

ВІД ГОЛОВНОГО ВХОДУ 
ДО КАВОВОЇ МАШИНИ
Dialock для настінних терміналів у приміщенні та зовні. Управління правами доступу персоналу

.

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ
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Ключі персоналу надають доступ до відповідних го-
тельних номерів, місць публічного доступу та підсобних 
приміщень. Вони також забезпечують здійснення контр-
олю за складськими приміщеннями та вітринами готелю, 
а також особистими речами персоналу в гардеробних 
шафках або контроль за зонами їх відповідальності 
таких, як, наприклад, складські приміщення ресторанів 
та барів. За допомогою системи Dialock все ідеально 
скоординовано. Компоненти системи запирання Dialock 
можуть працювати від батарей або живитися від елек-
тромережі із запасними системами на батарейках. 
Система Dialock також надає можливість підключення до 
систем обліку часу та відвідування, а також доступу до 
кавових машин.

> Просте застосування для маленьких      
     об’єктів. Переваги: менше роботи з     
     управління та легкість в експлуатації.
> Можливість економного розширення та 
     додаткового оснащення.
> Високі стандарти безпеки.
> Реєстрація процесів запирання.
> Відсутність потреби в дорогому циліндрі  
 та заміні ключа у випадку, якщо його 
 загублено.
> Технічні дані – див. стор. 36-39

i

ВІД РОЗДЯГАЛЬНІ 
ДО ВІТРИНИ
Система запирання для гардеробних шафок, шафок для лиж/гольфу, комірок для цінних речей та вітрин.
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ІНТЕГРАЦІЯ В SPA, ГІРСЬКОЛИЖНІ АБОНЕМЕНТИ 
ТА ІНШІ СИСТЕМИ 
Зв’язок з ресторанами та касовими системами різного виду.

Система Dialock може набагато більше, ніж лише зручно 
відкривати та закривати двері. Ключ Dialock забезпечує 
вільний доступ до SPA-зони на будь-яку кількість днів. 
Або може використовуватися в ресторані готелю для 
зарахування оплати на рахунок готельного номеру гостя. 
Гірськолижний абонемент вашого гостя також може бути 
перетворений на ключ Dialock. Перевага для гостя: один 
ключ для SPA, ресторану, гірськолижного курорту та 
готельного номеру. Перевага для вас: спрощені й центра-
лізовані процеси та задоволені гості.  

> Великий спектр застосування: можливість 
інтегрування різних послуг з ключем Dialock.
> Офіціальний партнер Skidata: забезпечує 
взаємодію з операторами громадського 
транспорту, розважальних об’єктів, прокату 
велосипедів і лиж, гірськолижних підйомників 
та багатьма іншими постачальниками 
туристичних послуг.

> Більше інформації – див. стор. 36 / 37, 44 / 45
> Партнер гірськолижних послуг:

i
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КОНТРОЛЬ ЗА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ
Централізоване управління освітленням та енергоспоживанням у готельних номерах.

Централізоване управління всіма світильниками та при-
строями, що працюють від електроживлення. Після того, 
як гість зайшов до готельного номеру, ключ Dialock 
вставляється в енергозберігаючий термінал, і живлення в 
номері активується. При виході з номеру картка витягуєть-
ся, живлення вимикається, гарантуючи, що всі прилади та 
світильники вимкнено. Енергозберігаючі термінали Dialock 
допомагають мінімізувати споживання енергії. 

> Централізоване управління всіма  
     пристроями, світильниками та  
 кондиціонерами в готельних номерах.
> Оптимізує контроль за енерго- 
 збереженням.

> Технічні дані – див. стор. 35-37

i
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ОГЛЯД  
ПРОДУКЦІЇ 
 
Дверні та настінні термінали,  
меблеві замки, компоненти  
програмування та ключі Dialock.
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ПРОДУКЦІЯ DIALOCK

LL 100 EFLМЕБЛЕВІ БЛОКУВАННЯ (LL/EFL)
МЕБЛЕВИЙ ТЕМІНАЛ (FT)
Зручна безпека вмісту шаф, що запираються, 
гардеробних шафок, обладнання барів/ресторанів та 
вітрин.

WT 500 WT 100НАСТІННІ ТЕРМІНАЛИ (WT) 
Ідеальне рішення для дверей, що часто 
відкриваються, автоматичних дверей, турнікетів, 
ліфтів та торгових апаратів. 

DT 400 DT 210ДВЕРНІ ТЕРМІНАЛИ (DT) 
Для зручного блокування та деблокування дверей 
готельних номерів і внутрішніх дверей. Живлення від 
батарей. Низьковитратні у порівнянні з дротовими 
версіями. Легке встановлення.

Станція кодування / Пристрій для передачі даних КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМУВАННЯ  
ТА КЛЮЧІ DIALOCK
Просте програмування та кодування ключів Dialock  
від адміністративної системи вашого  готелю HMS  
за допомогою програмного забезпечення Dialock. 
Пристрій для передачі даних використовується 
для передачі прав доступу та одержання даних 
протоколювання з дверних терміналів.

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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Система Dialock пропонує дверні  
і настінні термінали, а також меблеві замки  
різноманітного дизайну та покриттів. Також доступні  
відповідні програмні компоненти та різноманітні ключі  
Dialock з розташуванням на них рекламної інформації.

WT 120 / 130 / 140

DT 100 DT 600 DT LITE DT 510

Ключі Dialock

Merten Siedle Gira
G

ER

MAN QUALITY

FT 120
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Великий вибір форм та покриття дверних ручок.  
Для дверей готельних номерів та інших внутрішніх дверей. 
Просте та елегантне електронне рішення розширює дизайнерські можливості щодо створення специфічних та  
унікальних концептів. Покриття та вид розеток, накладок і ручок пропонуються в різному дизайні.

Технічний огляд 
>  Низьковитратний  режим роботи завдяки звичайним  
     батарейкам, що легко замінюються. 
> При використанні воротка на зовнішньому модулі  
 активується функція «Не турбувати». 
> DT 400 Індикація для обслуговуючого персоналу  
     необхідності заміни батарейок. Таким чином, гостю за  

     цим слідкувати непотрібно.  
> Можливість використання на вогнезахисних дверях  
     та дверях із захистом від диму згідно стандарту EN 179. 
> Механічне аварійне відкриття з опційним  
     протоколюванням процесу.

Елегантний
Дверний термінал розроблений у 
такий спосіб, щоб підтримувати 
загальний дизайн стандартних 
розеток/накладок у всій 
будівлі. Покриття накладки 
зчитувача може бути виконане за 
індивідуальним замовленням.

Легкий у використанні
Гість може активувати функцію 
«Не турбувати» зсередини, 
повернувши вороток.Зовнішній модуль Внутрішній модуль

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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DT 210 – ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ 
Для прикриття отворів від існуючої дверної фурнітури.  
Для дверей готельних номерів та інших внутрішніх дверей. 
Дверний термінал DT 210 спеціально розроблений для використання в готелях. Рішення для модернізації існуючих 
систем запирання. Прикриває отвори на старих дверях.

Технічний огляд 
>  Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним  
     батарейкам, що легко замінюються. 
> При використанні воротка на зовнішньому модулі   
 активується функція «Не турбувати». 
> Існуючі дірки від свердління та різниця в кольорі  
  старої фурнітури приховуються задньою пластиною. 

> DT 210 Індикація для обслуговуючого персоналу  
    необхідності заміни батарейок.  
> Можливість додаткового оснащення до існуючих  
 врізних замків DIN. 
> Можливість використання на вогнезахисних дверях  
 та дверях із захистом від диму. 
> Механічне аварійне відкриття з опційним  
     протоколюванням процесу.

Індивідуальний дизайн
Дверний термінал пропонується 
з кількома варіантами покриттів 
та ручок. Дизайн рідера може 
виготовлятися за індивідуальним 
замовленням.

Легкий у використанні
Гість може активувати функцію 
«Не турбувати» зсередини, 
повернувши вороток.

Зовнішній модуль Внутрішній модуль
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ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT LITE 
Дверний термінал із нержавіючої сталі. Для дверей готельних номерів  
та внутрішніх дверей. 
Функціональний та надійний дверний термінал Dialock DT Lite з нержавіючої сталі спеціально розроблений для вимог 
готелю. Хороший вибір для використання в нових готелях.  

Технічний огляд 
>  Низьковитратний  режим роботи завдяки звичайним  
    батарейкам, що легко замінюються. 
> Індикація стану заряду батарейок і необхідності  
    вчасної заміни батарейок з низьким зарядом.  
> Червоні/сині світлоідіоди для індикації блокування/ 
    деблокування. 

>   Механічне аварійне відчинення.  
>При використанні воротка на зовнішньому модулі  
 активується функція «Не турбувати».

Функціональний дверний 
термінал DT Lite  
з нержавіючої сталі.
Елегантний дверний термінал 
прекрасно інтегрується до 
сучасної архітектури готелю.  

DT LITE 
У ЯКОСТІ 

БАЗОВОГО 
ТЕРМІНАЛУ ДЛЯ 

ДВЕРЕЙ ГОТЕЛЬНИХ 
НОМЕРІВ 
(справа)

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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Зовнішній модуль Внутрішній модуль



1 2 3 4

1

2

3

4

Дверне полотно 
Центральний елемент.

Дверна фурнітура 
та система 
контролю доступу 
Добре поєднання.

Стальний каркас 
Ідеальний каркас.

HPL покриття 
Вигляд.

БІЛЬШЕ 
ІНФОРМАЦІЇ 

МОЖНА ДІЗНАТИСЯ 
З БРОШУРИ 

«ДВЕРІ ГОТЕЛЬНИХ 
НОМЕРІВ»

ДВЕРНА СИСТЕМА  
ЄДИНИМ КОМПЛЕКТОМ 
Готельні двері індивідуально оснащені для вашого готелю.  
Усі компоненти доставляються єдиною системою.  
Стальний каркас, дверна фурнітура, електронна система контролю доступу Dialock, стулки дверей та HPL 
покриття обираються відповідно до ваших вимог та доставляються єдиним комплектом.
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Технічний огляд 
>  Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним  
     батарейкам, що легко замінюються. 
> Індикація для обслуговуючого персоналу необхідності  
     заміни батарейок. Таким чином, гостю за цим  
 слідкувати непотрібно.  

> Просте дообладнання вже існуючих дверей. 

> Можливість налаштування автоматичного відкриття   
     дверей (у денний час). 

> Можливість використання на вогнезахисних дверях    
     та дверях із захистом від диму. 

> Механічне аварійне відкриття. 

Класична модель
Тонкий дверний термінал підходить 
для будь-яких дверей і пропонує ве-
ликий вибір дверних ручок (стандарт 
DIN). Функція «Не турбувати» активу-
ється кнопкою в готельному номері. 
Можлива також функція залишення 
дверей конференц-залів постійно 
відкритими залежно від конфігурації. 
Окрім того, що дверний термінал 
DT 100 підходить для використання 
на дверях DIN стандарту, він також 
може застосовуватися з врізними 
замками відповідно до австрійського 
стандарту.

ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT 100 
Класична універсальна модель. Для дверей готельних номерів  
та внутрішніх дверей.  
Базова модель DT 100 для готельних номерів та інших внутрішніх дверей виправдала свою ефективність у використан-
ні у дверях тисяч готельних номерів. Тонкий пластиковий корпус з варіантами зі сталевим та золотистим покриттям. 

МОЖЛИВІСТЬ 
ПРОСТОГО 

ДООСНАЩЕННЯ

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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Зовнішній модуль Внутрішній модуль



Технічний огляд 
> Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним   
   батарейкам, що легко замінюються. 
> DT 600 Індикація для обслуговуючого персоналу   
   необхідності заміни батарейок. Таким чином, гостю  
   за цим слідкувати непотрібно. 
> Механічне аварійне відчинення. 

>  Двері аварійного виходу оснащені врізними замками  
    відповідно до стандартів EN 1125 і EN 179.  
>  Надзвичайно тонкий (298 х 36 х 22.5 мм) підходить для  
    дверних замків із бексетом від 35 мм та відстанню від  
    72 до 92 мм.  
>  Сині/червоні світлоідіоди для індикації блокування/ 
    деблокування

Елегантний та надзвичайно 
тонкий 
Інтелектуальний дверний 
термінал, що працює від 
батарейок, елегантного 
дизайну для вузьких каркасів 
та внутрішніх дверей. Всі 
компоненти містяться всередині 
апаратного модулю. Це означає, 
що розетки та накладки або 
внутрішня довга задня пластина 
можуть використовуватися 
зсередини. Варіанти для 
використання у зовнішній зоні 
наявні за замовленням.

ДВЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ DT 600 
Тонкий дверний термінал привабливого дизайну. Для дверей з вузьким  
каркасом та внутрішніх дверей. 
Модель DT 600 для дверей з вузьким каркасом та внутрішніх дверей елегантного, компактного дизайну.  
Доступний у матовому варіанті з нержавіючої сталі з корпусом рідера з глянцевого чорного пластику.

Зовнішній модуль Inner long backplate

ДИЗАЙН
PHOENIX
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Технічний огляд 
>  Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним  
    батарейкам, що легко замінюються. 
>  Індикація стану заряду батарейок і необхідності   
    вчасної заміни батарейок з низьким зарядом.  
>  Підходить для врізних замків DIN.  
>  Світлоідіоди для індикації блокування/деблокування.

>  Легко закриваються зсередини. 
>  Можливість використання на вогнезахисних дверях та  
    дверях із захистом від диму. 
> Просте дообладнання вже існуючих дверей.

Заміняє механічний  
запірний циліндр.
Механічний запірний циліндр 
легко замінюється електронним 
циліндром Dialock. Ідеально 
підходить для готелів під час 
реконструкції і при дооснащенні 
додаткових дверей.

ПРОФІЛЬНИЙ ЦИЛІНДР DT 510 
Електронний профільний циліндр. Для внутрішніх та зовнішніх дверей  
під час реконструкції готелю та для спеціальних областей застосування. 
Просте дообладнання дверей, включаючи зовнішні двері. Механічний запірний циліндр легко замінити електронним 
циліндром Dialock. Ідеальне рішення для готелів під час проведення ремонтних робіт та місць, де інші термінали, що 
працюють від батарейок, не застосовні.

Одинарний циліндр Подвійний циліндр Подвійний циліндр з воротком

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ WT 500 
Настінний термінал. Для дверей готельних номерів. 
Для нових готелів та реконструйованих об’єктів передбачені не тільки дверні термінали Dialock, але й настінні 
термінали Dialock. Ці термінали встановлюються з блоками живлення, дублюючими системами на батарейках та 
електронними запірними пристроями. Настінні термінали можуть поєднуватися з дверними терміналами Dialock. 
Термінали можуть працювати в автономному режимі офф-лайн або в режимі реального часу он-лайн. 

Технічний огляд 
>  Настінний термінал для готельних номерів. 
> Контрольна панель із світлодіодами для індикації  
     стану (зелений = деблокування, червоний = блокування).  
> Сенсорні кнопки для режимів «Не турбувати» та  
    «Прохання прибрати номер».  

> Індикація режимів «Не турбувати» та «Прохання  
     прибрати номер» світлодіодами ззовні та зсередини. 
> Прихований монтаж.

Зовнішні та внутрішні модулі 
оптимізують споживання 
електроенергії
Комплект складається з двох 
модулів. Настінний термінал для 
отримання доступу. І внутрішній 
модуль, додатковий блок у 
готельному номері. Внутрішній 
термінал – це активний 
енергозберігаючий термінал, з 
можливістю розпізнавання гостей 
та персоналу. Сенсорні кнопки 
для режимів «Не турбувати»  
та «Прохання прибрати номер» 
також інтегровані. 

Зовнішній модуль WRU 500 Внутрішній модуль WRU 501
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Технічний огляд 
>  Настінний термінал для головного та службових   
     входів. 
> Живлення від електромережі.  
> Настінний термінал Dialock особливо підходить  
     для зовнішньої зони та дверей в зонах з високою  
     відвідуваністю. 

> Активація шлагбаумів на стоянках автомобілів,  
   турнікетів, кавових машин та ін. 
> Застосування он-лайн та офф-лайн.

Для зовнішньої зони та дверей, 
що часто використовуються.
Настінний термінал WT 100 
контролює доступ до вхідних 
дверей, дверей готельних 
номерів та інших дверей, 
управляє шлагбаумами стоянок 
автомобілів, турнікетами та 
службовими входами. Також 
може здійснюватися управління 
камерою стеження.

НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ WT 100 
Настінний термінал. Для внутрішніх та зовнішніх дверей, меблів та гаражних воріт. 
Настінний термінал WT 100 зарекомендував себе як стандартний термінал для зовнішніх дверей готелів та дверей в 
зонах з високою відвідуваністю. 

Стандартний варіант Dialock

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ WT 120/130/140 
Настінні термінали. Для внутрішніх та зовнішніх дверей, меблів та гаражних воріт. 
Настінні зчитувачі Dialock сумісні з системними компонентами фірм Merten, Gira та Siedle. В результаті поєднання 
розширених функціональних можливостей Dialock з освітленням, системами внутрішнього зв’язку, охоронними 
системами відео спостереження CCTV та ін. досягається потрібне конструктивне рішення.

Для зовнішньої зони та в зонах 
з високою відвідуваністю.
Настінні термінали WT 120, 
WT 130 і WT 140  контролюють 
доступ до вхідних дверей, 
дверей готельних номерів та 
інших дверей, управляють 
шлагбаумами стоянок 
автомобілів, турнікетами та 
службовими входами. Також 
може здійснюватися управління 
камерою стеження.

Технічний огляд 
>  Настінний термінал для головного та службових  
    входів. 
> Живлення від електромережі.  
> Настінні термінали дизайну Merten, Siedle або Gira  
     для внутрішньої і/або зовнішньої зон. 

> Активація шлагбаумів на стоянках автомобілів,  
     турнікетів, кавових машин та ін. 
> Застосування он-лайн та офф-лайн. 
> Рамка дизайну Gira доступна в різних варіантах  
     кольору з додатковими інформаційними символами  
     для готелів.

Система System M  
дизайну Merten для внутрішніх 
дверей, меблів та освітлення

Дизайн Siedle для зовнішніх 
дверей і воріт

Дизайнерська рамка Gira Esprit 
кольору чорного скла для 
внутрішніх і зовнішніх дверей, 
меблів та освітлення
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Технічний огляд 
> Низьковитратний режим роботи завдяки звичайним  
     батарейкам, що легко замінюються. 
> Контроль стану батарейок: якщо індикатор показує  
     необхідність заміни батарейок, то шафу ще можна  
     відкрити, але закрити вже неможливо.  
> Для встановлення на дверях з дерева, MDF або HDF. 

> Функції “Вільний вибір шафи” або “Постійне  
     призначення шафи”. 
> Відділення для батарейок захищене від крадіжок  
     батарейок із замка. 
> Вбудований годинник реального часу для  
     протоколювання усіх процесів. 
> Кабельний інтерфейс для програмування. 

Для шафок та комірок для 
зберігання цінних речей
Кнопка натискається 
за допомогою ключа та 
відображає стан блокування 
чи деблокування. Замок 
з живленням від батареї, 
виготовлений з чорного пластику, 
легко модернізується.

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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БЛОКУЮЧИЙ ЗАМОК ДЛЯ ШАФ 
LOCKERLOCK LL 100 
Блокуючий замок. Для шафок та комірок для зберігання цінних речей. 
Блокуючий замок LockerLock LL 100 розроблений для дверцят шаф та гардеробних шафок з дерева, MDF, HDF, 
пластику або скла. Призначений для шаф з сейфовими комірками, шаф роздягалень для гостей та персоналу, а 
також шафок для зберігання лижного інвентарю в камерах схову спорядження або SPA-зонах.



Технічний огляд 
>  Меблеве блокування EFL для шухляд, шаф, вітрин, шафок  
 роздягалень та комірок для зберігання цінних речей.  
> Живлення від мережі. 
> Не піддається впливу магнітного поля 
> Вмонтований контакт зворотного зв’язку. Опційно: додат 
 ковий контакт зворотного зв’язку для контролю стану дверей.  

> EFL замикається автоматично через 3 с. 
> Можлива зміна заводського налаштування  
 тривалості відкритого стану з 3 до 120 с. Можливе  
 налаштування постійно відкритого стану.  
> FT 120 додатково з енергоємною акумуляторною  
 батареєю (для вбудованого годинника реального  
 часу, заряд 6 днів). 

Меблеве блокування EFL і 
меблевий термінал FT для 
шаф, вітрин та комірок для 
зберігання цінних речей.
Інтелектуальний меблевий 
термінал FT використовується 
для управління меблевими 
блокуваннями EFL при 
використанні в шафах, шафках 
роздягалень, вітринах і сейфових 
комірках. EFL 3 та FT 120 
наведені для прикладу. 

FT 120EFL 3

СИСТЕМА МЕБЛЕВИХ  
ЗАМКІВ EFL 3/3C, FT 120/130 
Меблеве блокування та меблевий термінал. Для шухляд столів, тумб, шаф, 
дверцят шаф, вітрин і комірок для зберігання цінних речей.  
Поєднання блокуючого пристрою EFL з меблевим терміналом FT означає, що меблі такі, як шафи, вітрини 
та розподільчі системи. можуть блокуватися і деблокуватися електронним способом. Доступ, при цьому, 
контролюється системою Dialock.
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Технічний огляд 
> Зв’язок з усіма ведучими адміністративними  
    системами готелю HMS.  
> Програмне забезпечення Dialock, інтерфейс до  
    програм управління готелем Universal HMS –  
    інтерфейс до всіх провідних HMS. 
> Станція кодування ES 100 для кодування ключів  

    Dialock. Опційно: з дисплеєм або без. 
> Пристрій для передачі даних MDU 100 для швидкої  
    та зручної конфігурації дверних терміналів. 
>  Управління ключами гостей та персоналу. 
>  Протоколювання в режимі реального часу. 

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМУВАННЯ 
Для програмування ключів Dialock гостей та персоналу. 
Ключ системи Dialock кодується для ваших гостей під час реєстрації. Номер кімнати, дата та час реєстрації та 
інша необхідна інформація передається безпосередньо від адміністративної системи готелю HMS через станцію 
кодування на ключ Dialock. 

Станція кодування ES 100  
для кодування ключів Dialock

Пристрій для передачі даних 
MDU 100 для конфігурації 
дверних терміналів

Термінал Hotelomat для 
цілодобової реєстрації

HMS
АДМІНІСТРАТИВНА 

СИСТЕМА ГОТЕЛЮ 

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ
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КЛЮЧ РАДІОЧАСТОТНОЇ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ DIALOCK RFID 
Формат кредитної картки.  
Ці картки із нанесеними індивідуальними написами під замовлення або рекламною інформацією – стандартний вибір 
для використання гостями. Ключі (брелоки) часто обирає персонал для зручного розташування на кільці для ключів. 
Браслети та інші формати на замовлення також доступні, і це підтримує маркетинговий образ готелю.

Надійний. Функціональний.  
І маркетингові можливості як додаток. 
Ключі Dialock ефективний та низьковитратний, не піддається 
механічному зношуванню та впливу магнітних полів. Перевага  
над магнітними картками. Доступне нанесення індивідуальних 
написів під замовлення.

SPECIAL  
DESIGNS AND 

SYSTEM  
ACCESSORIES
ON REQUEST

Формат кредитної картки Формат кредитної картки Брелок для ключа Ключ-брелок з браслетом
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HАFELE – ВАШ 
ПРОЕКТНИЙ 
ПАРТНЕР З 
ГОТОВИМИ 
РІШЕННЯМИ 
Меблева та архітектурна 
фурнітура, аксесуари для 
ванної і світлодіодні системи 
освітлення компанії Hаfele 
роблять ї ї цінним партнером 
у координації та управлінні 
проектами.
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НАДІЙНІ ДВЕРНІ ЗАМКИ 
Безпека – найвищий пріоритет в готелях. Стандартний врізний дверний 
замок, замок-заскочка та замок із самоблокуванням – ідеальні доповнення 
до системи Dialock. 

Стандартний врізний замок

> Запирання лише за допомогою  

   воротка.

> 2-оборотний засув.

> Клас 3.

Врізний замок з воротком

>  Додатковий захист із блокуючим  

    воротком.

> Запирання за допомогою 

 воротка. Замок неможливо       

 відкрити карткою. Якщо двері  

 закриті, вороток блокується і його  

 не можна відвести. 

> З безшумним механізмом для  

     тихого запирання.

> Клас 3

Врізний замок із самоблокуванням

>  Запирання за допомогою засува.  

 Найкращий захист.

> Функція автоматичного запирання  

 надає додатковий захист. Засув  

 автоматично висувається на 20 мм  

 при запиранні дверей.

> Відчинення дверей: шляхом  

 натисненням на дверну ручку вороток  

 та засув відтягуються одночасно за   

 допомогою функції комфорту.

> Клас 3.

> Протоколювання аварійних відчинень   

 за допомогою профільного циліндру в  

 дверних терміналах можливе залежно  

 від типу дверного терміналу  

 (DT 210, DT 400).

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / КОРИСНІ ДОПОВНЕННЯ
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Покриття Alasept для дверних терміналів  
та меблевої фурнітури. 
Маючи 99.9% антибактеріальної дії, покриття Alasept за своїм ефектом 
подібне до дезінфікуючого засобу. Основою покриття є найстаріший 
метал відомий людству – мідь. Мідна основа миттєво вбиває бактерії 
та віруси. Мікроби не можуть скупчуватися на поверхні фурнітури з 
покриттям Alasept. 

Ризик перенесення мікробів знижується при використанні покриття 
Alasept у зонах, що потребують особливої уваги до гігієни. Це перева-
га для гостей та персоналу вашого готелю. Саме таке покриття було 
застосовано у першому в світі «готелі «Alasept» – готелі «ibis Styles 
Nagold-Schwarzwald» у м. Нагольд, Німеччина. Цей готель було облад-
нано дверною фурнітурою з антибактеріальним покриттям Alasept у 
листопаді 2012 р. 

Ефективне антибактеріальне покриття Alasept для фурнітури від ком-
панії Hfele – перше рішення такого виду на ринку, протестоване та 
сертифіковане відповідно до стандарту ISO 22196 у 2011 р. Сертифіка-
ція проводилася у незалежному випробувальному інституті Hohenstein 
Laboratories GmbH & Co. KG і отримала підтвердження протягом двох 
наступних років у 2013 р. Сфера застосування покриття Alasept може 
бути розширена іншою фурнітурою з нержавіючої сталі такою як двері, 
вікна, меблеві ручки і петлі, за допомогою процедури патентування. 
Що забезпечить додаткову гігієну в готелях. Більше інформації можна 
знайти на сайті www.alasept.de.

Сертифікований захист
> Alasept забезпечує захист у зонах   
 входу та виходу людей.
> Alasept сприяє зменшенню бактерій.
> Alasept працює в режимі 24/7.
> Alasept покращує ваш імідж.
> Alasept для фурнітури з нержавіючої  
 сталі нейтрального кольору. 
> Покриття Alasept надійне та стійке до   
 механічних пошкоджень.

Готель «ibis Styles Nagold-Schwarzwald», Нагольд, Німеччина

РУЧКИ З АНТИ-
БАКТЕРІАЛЬНИМ 
ПОКРИТТЯМ 
Ефективне невидиме антибактеріальне покриття Alasept гарантує захист  
від мікробів та бактерій у готелях.
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ВЕЛИКИЙ ВИБІР  
ДВЕРНИХ РУЧОК 
Правильна дверна ручка для ваших дверних терміналів Dialock. 
Наскільки зручними можуть бути дверні ручки? Якого вони можуть бути дизайну та форми? Чому це важливо в го-
телях? Які матеріали та покриття підходять для готелів з огляду зручності та зовнішнього вигляду? Компанія Hаfele 
пропонує широкий вибір для втілення ваших дизайнерських задумів у життя у поєднанні з гарантованою якістю та 
безпекою. Ось огляд матеріалів та покриттів – засобів для створення вашого власного дизайну.

Пряма натискна ручка  

Пряма форма підтримує великий 
палець при захваті та відчиненні.

Алюміній Нержавіюча сталь Латунь Цинк

Матеріал. 
Матеріал визначає вигляд та відчуття ручки в руці.

Форма і покриття. 
Дверні ручки доступні різних форм та покриттів. Із зміною покриття або форми ручки змінюється вигляд усіх дверей  
в цілому.

Зручна ручка привабливого 

дизайну

Заокруглена ручка зручно 
розміщується в долоні.  
Надійна та зручна.

Надійний захват

Ручка заокругленої форми 
забезпечує надійний захват при 
відчиненні без зісковзування.

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / КОРИСНІ ДОПОВНЕННЯ
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Алюміній, сріблястий                                               Нержавіюча сталь, матова                                       Латунь, хромована, полірована

Латунь, хромована, матова  Латунь, полірована Латунь, полірована (PVD)

Латунь, нікельована, «під старовину»  Цинковий сплав, хромований, полірований

Покриття. 
В залежності від покриття вигляд дверних ручок відрізняється.

МОЖЛИВІ 
СПЕЦІАЛЬНІ 
ВАРІАНТИ  
НА ЗАМОВЛЕННЯ, 
НАПРИКЛАД, 
НІКЕЛЬОВАНА 
ЛАТУНЬ  
«ПІД СТАРОВИНУ»

БІЛЬШЕ 
ІНФОРМАЦІЇ 

НА САЙТІ 
HAFELE.COM
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Головний офіс компанії Hаfele м. Нагольд, Німеччина 
Архітектура: Burk Architects, м. Кальв, Німеччина

HАFELE 
Коротке ознайомлення. 
Завжди до ваших послуг.

  Дочірні підприємства Hаfele
  Регіональні представництва Hаfele

Рік заснування: 1923

Прибуток у 2013 р.: 1 072 000 000 євро 

Працівників у 2013 р.: близько 6 600

Спеціалізація: Меблева та будівельна фурнітура,   
  механічні та електронні запірні системи.
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ОБ’ЄКТНИЙ СЕРВІС  
НА 360° 
Системна та консалтингова компетенція компанії Hfele доступна для 
архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, спеціалістів, консультантів, інвесторів, 
забудовників та виконавців робіт

Компетенція в супроводі  
об’єктів та послуг. 
Центральне місце в наданні цього об’єктного сервісу посі-
дає консультування щодо архітектурної та меблевої фурні-
тури незалежно від фірми-виробника. Об’єктні спеціалісти 
фірми Гефелє  – компетентні, орієнтовані на мету партнери 
для архітекторів, забудовників, інвесторів, спеціалістів, 
консультантів та генпідрядників. Крім того, компанія Гефелє 
надає також всебічну підтримку на усіх етапах розвитку 
проекту. Так, спеціалізовані засоби планування сприяють 
розвитку та запровадженню електронних систем контролю 
доступу, концепцій освітлення в меблях, а також рішень 
для розсувних дверей. Магазин приладдя для столярних 
майстерень, заснований у 1923 році Адольфом Гефелє, 
сьогодні перетворився на одну з провідних компаній з 
будівельної і меблевої фурнітури та електронних систем 
контролю доступу. У світі понад 6000 працівників надають 
підтримку приблизно 160 000 клієнтів у більш ніж 150 краї-
нах. Головний офіс цієї сімейної компанії все ще знаходить-
ся в м. Нагольд, де все почалося. Компанія Гефелє поста-
чає фурнітуру медичному, готельному та іншим секторам 
комерційних та житлових ринків, виробникам шаф, а також 
займається продажем фурнітури всіх відомих брендів і 
фурнітури виробництва власних заводів у Німеччині.

Компетенція щодо об’єктів 
на готельному ринку. 
Крім об’єктного сервісу на 360° діапазон асортименту про-
дукції компанії Гефелє забезпечує додаткову базу для нашої 
компетенції у сфері обслуговування готелів. Результатом 
цього стають спеціалізовані концепції згідно з вимогами 
замовника і навіть більш складними вимогами: неважливо, 
чи то двері готельного номеру у якості цілісної системи, 
чи то електронна система контролю доступу Dialock чи 
функціональність оптимізованих готельних меблів. Компа-
нією Гефелє реалізовано багато готельних проектів різних 
категорій, з різними вимогами та оснащенням у всьому 
світі. Застосовуючи цільові системи та продукцію в області 
обслуговування, ми пропонуємо стандартні та альтерна-
тивні рішення запровадження готельних концепцій: все, що 
потрібне для дверей, та все, що потрібне для меблів. І хоча 
ми виступаємо у якості новатора та законодавця тенденцій, 
серед наших клієнтів є не тільки великі мережі готелів такі, 
як Accor і Hyatt, але й приватні сімейні готелі та молодіж-
ні хостели. Кваліфіковані спеціалісти нашого об’єктного 
сервісу надають фахову підтримку фірмам-замовникам, 
забудовникам та організаціям. Результатом цього є будівлі 
та приміщення, що роблять капіталовкладення, забезпе-
чуючи майбутнє готельної індустрії. 
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МІЖНАРОДНІ ОБ’ЄКТИ
Велика кількість готельних об’єктів різних розмірів і категорій в Німеччині та в інших країнах була успішно оснащена 
системою Dialock. Референц-лист можна замовити у компанії Hаfele в будь-який час.

Готель «Sapphire Residence and Commercial Center»
Стамбул, Туреччина 

Готель «Le Manali»
Куршевель, Франція 

Готель «Hilton»
Паттайя, Таїланд  

Готель «Ayvazovskiy»
Олімпійське селище в Сочі, Росія 

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОСИЛАННЯ
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Готель «Casa Gangotena»
Кіто, Еквадор 

Готель «Hotel Dukagjini»
Печ, Косово 

Готель «Shahdag Resort»
Шахдаг, Азербайджан 

Готель «Le Prestige Impеrial»
Пломб’єр-ле-Бен, Франція 
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Готель «Centara Beach Resort»
Пхукет, Таїланд 

МІЖНАРОДНІ ОБ’ЄКТИ

Готель «Haven Resort»
Хуахін, Таїланд 

Готель «Puro»
Краків, Польща

Готель «Cevahir Hotel Sultanahmet»
Стамбул, Туреччина 

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОСИЛАННЯ
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Готель «frutt LODGE & SPA»
Мельхзе-Фрутт, Швейцарія

Готель «Hotel Schweizerhof»
Люцерн, Швейцарія

ОБ’ЄКТИ В ШВЕЙЦАРІЇ

Готель «CERVO Mountain Boutique Resort»
Церматт, Швейцарія
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Готель «Falkensteiner Hotel Schladming»
Шладмінг, Австрія

Готель «Hotel AVIVA»
Санкт-Штефан-на-Вальді, Австрія

Готель «Hotel Bergresort Werfenweng» 
Верфенвенг, Австрія

ОБ’ЄКТИ В АВСТРІЇ

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОСИЛАННЯ

56 / Dialock



Готель «The Ritz-Carlton, Vienna, A-Vienna»
Відень, Австрія

Готель «Hotel DAS.GOLDBERG»
Бад-Гофгаштайн, Австрія

Готель «Hotel Planai, A-Schladming»
Шладмінг, Австрія
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ОБ’ЄКТИ В НІМЕЧЧИНІ
Велика кількість готельних об’єктів різних розмірів і категорій в Німеччині та в інших країнах була успішно оснащена 
системою Dialock. Референц-лист можна замовити у компанії Hаfele в будь-який час.

Готель «Beach Motel»
Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

Готель «Hotel Kieler Yachtclub»
Кіль, Німеччина

Готель «bora HotSpaResort»
Радольфцелль, Німеччина

СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОСИЛАННЯ
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СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ / ЗМІСТ

ЗМІСТ 
Dialock – електронна система контролю доступу для готелів.

02 / Dialock

Чому Dialock?

СТОР.

04
Всі двері в готелі можуть 
керуватися вашими 
гостями або персоналом 
за допомогою лише одного 
ключа.

Сфери застосування

СТОР.

12
Dialock – гнучка та 
універсальна система для 
використання в готельній 
сфері. Для готельних 
номерів, головних входів, 
конференц-залів, SPA-
центрів, меблів та ін.

Огляд продукції

СТОР.

24
Дверні та настінні 
термінали, меблеві замки, 
компоненти програмування  
і ключі Dialock.

Корисні доповнення

СТОР.

42
Електронні, механічні та 
гігієнічні складові.  
Узгоджуються відповідно 
до ваших вимог.

Компанія Hafele

СТОР.

48
Коротке ознайомлення. 
Завжди до ваших послуг.

Посилання

СТОР.

52
Готелі, обладнані системою 
Dialock.

Обкладинка:
Дизайнерський номер із дверним терміналом DT 400,

Готель «ibis Styles Nagold-Schwarzwald», Нагольд, Німеччина

Готель «Explorer Hotel Neuschwanstein»
Нессельванг, Німеччина 

Готель «Hotel ibis Styles Nagold-Schwarzwald»
Нагольд, Німеччина 

Готель «Winters Hotel Berlin Mitte The Wall»
Берлін, Німеччина

Готель «Mandarin Oriental Hotel»
Мюнхен, Німеччина

Готель «Steigenberger Hotel Drei Monaten»
Аугсбург, Німеччина

Готель «Zollenspieker Fаhrhaus»
Гамбург, Німеччина 

59 / Dialock



СИСТЕМА DIALOCK У ГОТЕЛІ
ЗРУЧНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ
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Тел.      +380 / 32 / 235-15-63  
Факс    +380 / 32 / 235-15-60 
Гаряча лінія: 0-800-500-970
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

Гефелє Україна ТзОВ
вул. Б. Хмельницького  200, 1 поверх, 
79037 Львів Україна

hafele.ua
hafeleshop.com.ua


