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СИСТЕМА DIALOCK
УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ З RFID. 
ДРОТОВИЙ І БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК



ЛЕГКО НАЛАШТУВАТИ.
Система відкриває двері та шафи, приводить  
в дію підйомні механізми та кавові автомати.  
В план блокування можна додати будь-яку 
кількість точок доступу і користувачів. Можна 
вибирати і комбінувати технічні стандарти та 
функціональність. Dialock індивідуальний,  
як ваші вимогию

ЛЕГКО ОБ’ЄДНАТИ В МЕРЕЖУ.
Dialock термінали можуть бути з’єднані один з
одним кабелями, через бездротове з’єднання або 
нез’єднані взагалі. Але в будь-якому випадку 
можна отримати всі важливі дані для доступу.
В той же час, Dialock може бути легко об’єднаний 
в мережу з програмним забезпеченням для 
управління, системою часу і відвідуваності, 
інженерними комунікаціями чи системами обліку.

ЛЕГКО В ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
Дія користувача є дуже простою – провести 
картку Dialock над датчиком без контакту. 
Організація блокування дозволу для користувачів 
або групи користувачів є такою ж простою і для 
співробітників. Така інформація, як огляд усіх 
процесів блокування, забезпечується системою  
в простій і чіткій формі.

ЛЕГКО І ПРОСТО.
Ваша система Dialock надійно працює. Про це 
піклується не тільки висока якість компонентів, 
але також повний сервіс, дистанційне технічне 
обслуговування і обслуговування на місці.  
Тим не менше, розширення існуючої системи 
також не є проблемою. Все, щоб ви не хотіли 
зробити з Dialock – все просто.

ЗМІСТ

КОМПОНЕНТИ DIALOCK

СИСТЕМА ДЛЯ БАГАТЬОХ РІШЕНЬ 

МЕБЛЕВІ ЗАМКИ, ТРАНСПОНДЕРИ,
БЛОКИ УПРАВЛІННЯ

ОФЛАЙН, ОНЛАЙН, БЕЗДРОТОВІ
ДОЗВОЛИ ПЕРЕДАЧІ І КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

ДВЕРНІ ТА НАСТІННІ ТЕРМІНАЛИ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СИСТЕМИ

RFID – НАДІЙНА РАДІОЧАСТОТНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ 4
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ВСЕ МОЖЛИВО.  
ВСЕ ЛЕГКО.
 
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ DIALOCK:  
ПРОДУМАНА РАЗОМ З КОРИСТУВАЧЕМ

УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО
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НОВАТОРИ З 1994 р.
Гефелє була однією з перших компаній, яка 
піддала технології RFID безперервному 
подальшому розвитку для управління доступом. 
Результатом цього на сьогоднішній день є 
ультрасучасна система Dialock.
Основний наголос робиться на інноваційний 
розвиток, орієнтований на потреби клієнтів. 
Для надійних і безпечних рішень.

ПЕРЕВАГИ.
>  Рентабельні носії даних.
> Швидке оновлення права доступу.
> Журнал аудиту всіх можливих процесів
> Доступ тільки в певний час.
> Високий ступінь безпеки, наприклад з 

використанням технології захисту від 
копіювання.

ФУНКЦІЇ.
> Блокування / розблокування.
> Включити/виключити.
> Ідентифікація.
> Облік (через зовнішні системи).

БЕЗКОНТАКТНЕ
БЛОКУВАННЯ 
І РОЗБЛОКУВАННЯ.
RFID – надійна радіочастотна ідентифікація.

УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО

RFID, тобто радіочастотна ідентифікація, замінює механічний ключ на
електронний транспондер у вигляді картки або чіпа. Це робить блокування і 
розблокування гнучкішим, надійнішим, дешевшим і безконтактним. 
Транспондер проводиться над терміналом, і отримує достатньо енергії  
від електромагнітного поля, щоб передати свою інформацію.
Термінал зв’язується з центром управління і відповідає «Доступ
надається» або «Відмовлено в доступі».

КЛЮЧ DIALOCK

Альтернативи

ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСПОНДЕРА

Mifare
>  Використовується у всьому світі в 

готельній індустрії.
> Легке з’єднання і система
   підключення.
> Низька вартість карток.

Legic®

>  Ідеально підходить для офісів.
> Просте з’єднання з іншими
 системами.
> Високі стандарти безпеки.

Tag-ItTM

> Стандартний для систем Dialock 
для меблів та складів.

> Зв’язок з іншими точками 
доступу (облік, меблі,  
лижний підйомник).

> Застосування в сімейних готелях, 
чи наприклад, адвокатських 
офісах.

ТЕРМІНАЛ
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ПН – ПТН

24/7

ПН – ПТН

ДОСТУП НАДАНО.
Не в мережі, в мережі, радіо. 
Передача і контроль прав доступу.

Інформація про те, чи може користувач відкрити двері може бути відправлена з центру управління 
на термінал різними способами. Повністю узгоджена зі структурною ситуацією,  інформацією 
споживача та вимогами безпеки. Ці методи можуть бути об’єднані. Ділянки з високим рівнем 
безпеки і вимог до інформації діють у поєднанні з ділянками, які менш критичні.  
Різні комплектуючі – те ж програмне забезпечення. Користувачам можна легко надати груповий 
дозвіл, який визначається оператором за допомогою программного забезпечення Dialock.  
У разі потреби, система може забезпечити звіти про використання. Управління є дуже простим.
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УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО



МЕДИЧНІ 
СИСТЕМИ
Індивідуальний доступ  
може бути запрограмований 
для різних груп людей,
з дотриманням правил для 
різних відділень, наприклад,
для розумово відсталих. 
Електронно замкнені шафи 
пацієнтів або аптечки. 
Поєднання з системою часу 
та відвідуваності.

Globetrotter Store, Мюнхен, Німеччина

Asklepios Klinikum Uckermarck, Шведт, Німеччина

Житлові та комерційні будівлі, 
Ахаус, Німеччина

ДИСТРИБ’ЮТОРИ
Електронні меблеві замки з
візуально непомітною 
установкою. Ненав’язливе 
відношення під час продажів.
При повідомленнях тривоги,
можливе одночасне замикання 
більш ніж 100 замків через один 
пристрій для зчитування.  
Різні дозволи.

ПРОМИСЛОВІСТЬ  
ТА ОФІС

Багатофункціональний пропуск для 
співробітників: час і відвідуваність, 

безперервна система для 
автостоянки, ліфта і лабораторії. 

Високий ступінь безпеки, завдяки
 швидкому блокуванню ключів. 

Додавання різних сайтів. 
Для прикладу, можна об’єднати  

з охоронними системами управління  
небезпечними ситуаціями.
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ЗРОБЛЕНО ЗГІДНО З 
ВИМОГАМИ БЕЗПЕКИ.
Система для багатьох рішень.

ГОТЕЛІ
Індивідуальні рішення для різних 
будівель, як технічні, так і візуальні. 
Позитивний досвід гостей: один ключ 
для багатьох ділянок застосування 
(автостоянка, номер, оздоровлення, 
бар). Максимальна експлуатаційна 
надійність завдяки обслуговуванню 
Гефелє. Низька вартість карток.

Готель Стейгенбергер, Аугсбург, Німеччина

Volkshochschule, Папенбург, Німеччина

ГРОМАДСЬКІ 
БУДІВЛІ

Індивідуалізовані заходи 
безпеки для публічних і 

непублічних ділянок для 
різних групп осіб. 

Високий ступінь гнучкості  
в разі змін. Час і  

відвідуваність, журнали 
обліку. Підключення до 

систем обліку їдальні.

УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО

08 / СИСТЕМА DIALOCK



 

СИСТЕМА DIALOCK / 13

УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД DIALOCK.
ФУНКЦІЇ ТА ОПЦІЇ.

Блок
керування

SW 500 Преміум Бездротовий                                              SW 300 Готель

SW 200 КонтролSW 400 Професіонал

Ключові моделі, 
відкритий інтерфейс, 
офлайн-, онлайн- 
та бездротове з’єднання

Ключові моделі, 
відкритий інтерфейс, 
офлайн-, онлайн- 
та бездротове з’єднання

Часовий графік,
HMS інтерфейс,
автономна система 
зв’язку

Часовий графік,
автономна система 
зв’язку

Точки доступу

Час і відвідуваність

Системи обліку

Програмне забезпечення управління
Інженерні комунікації

Технологія транспондера

Інтерфейси Авто-
номний

Авто-
номний

Офлайн

Онлайн
Приймальня

Паркінг

Зони оздоровлення

Прилавки-вітрини

Системи обліку

Камери зберігання

Електроприлади

Службові  
приміщення

Конференц-
зали

Серверне 
приміщення

Ліфт

Кондиціонери/Світло

Протипожежні двері

Двері аварійного виходу

Особливі зони

Офіс

Кімната
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КОМПОНЕНТИ
DIALOCK  
З різними настінними та 
дверними терміналами і 
меблевими замками, ви можете 
інтегрувати всі зони доступу  
в систему Dialock. З різними 
версіями, обробкою і варіантами 
дизайну, термінал може бути 
індивідуально адаптованим  
до ваших вимог, доступними є 
навіть індивідуально марковані 
термінали.

УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО
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DT – ТЕРМІНАЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ
Легке блокування та розблокування дверей гостьових номерів і міжкімнатних 
дверей. Працює від акумулятора. З механічним аварійним відкриттям.

DT 100
>  Легкий в установці.
> З функцією постійного 

відкриття.
> Пластиковий матеріал,
 матовий, кольору 

нержавіючої сталі.
> Вільний вибір ручок, 

Alasept в наявності.

DT 510
>  Eлектронні профільні 

циліндри.
> Підходять для врізних
 замків DIN
> Світлодіодний індикатор
 блокування /розблокування.
> Матові, з нержавіючої
 сталі, Alasept в наявності.

DT 600
> Дуже тонкий корпус
 для вузьких дверних рам.
> Світлодіодний індикатор 

блокування / розблокування.
> Матові ручки з нержавіючої 

сталі, в формі U, Alasept в 
наявності.

Матова 
нержавіюча сталь

Полірована латунь

DT 700
> Надійні стандартні установки 

для міжкімнатних дверей.
> Світлодіодний індикатор 

блокування / розблокування  
і «Не турбувати».

> Матеріал: матова нержавіюча 
сталь або полірована латунь.

DT 750
> ANSI версія для  

Американського стандарту.
> Як DT 700.

WT – НАСТІННИЙ ТЕРМІНАЛ
Для часто використовуваних дверей, міжкімнатних та вхідних дверей, 
автоматичних дверей, турнікетів, ліфтів і машин. Мережевий блок живлення.

WRU 200 пристрій зчитування
> Для використання на зовнішніх 

дверях, наприклад, шлагбаумах та 
турнікетах.

> Світлодіодний індикатор блокування 
/ розблокування.

> Водостійкий, ступінь захисту IP65.

WT 210
> Компактний настінний термінал 

(Пристрій для управління і 
зчитування в одному).

> Світлодіодний індикатор 
блокування / розблокування.

> Водостійкий, ступінь захисту IP86.

WTC 200 Блок управління
>  Корпус з блоком управління.
> Можливе включення камер
 спостереження.
> Можна контролювати кілька
 зчитувачів і елементів.

РУЧКИ ТА МАТЕРІАЛИ. 
Індивідуальний дизайн, матеріали і варіанти обробки. Підходить для всіх дверних терміналів.  

G дизайн / прямий упор  
для великого пальця 
Пряма форма підтримує великий 
палець при стисканні та штовханні.

J дизайн / ергономічна 
Заокруглена ручка поміщається 
в руці ергономічним чином.

U дизайн / безпечний хват 
Форма ручки, загнута до середини, 
запобігає зачіпанню одягу.

Гігієнічно активні ручки. 
Сертифіковане покриття поверхні  
для нержавіючої сталі ефективно 
запобігає розмноженню і передачі 
мікробів. Цілодобово.

DT 710
> Непомітні розетки і накладка 

дверного замка,  можливий 
індивідуальний дизайн.

> Світлодіодний індикатор 
блокування / розблокування і 
«Не турбувати».

> Матеріал: матова нержавіюча 
сталь або полірована латунь.

> Ручка у формі G, J або U.

УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО

Залежно від моделі, ви можете вибирати між
різним дизайном ручок, матеріалами і варіантами, 
такими як гігієнічно активні ручки. Таким чином, 

термінали можуть бути адаптовані до вашої будівлі 
і ваших вимог. Ми також можемо забезпечити 
індивідуальні версії за запитом.
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DT Lite Енергозберігаючий 
термінал
>  Активація електросхеми
 з ключем-карткою Dialock.
> Картка розпізнається як
 транспондер.
> Для використання всередині 

приміщень.
> Червоний світлодіодний 

світловий сигнал. 



МЕБЛЕВІ ЗАМКИ
Невидиме блокування та розблокування для шаф, гардеробів та вітрин.

ТРАНСПОНДЕР
Транспондери для системи Dialock в різних версіях.

КОМПОНЕНТИ УПРАВЛІННЯ
Просте програмування та кодування ключів і дверей.

ES 110 Станція кодування

> Для кодування ключів Dialock.
> Інтерфейс USB.
> 4 х 20 символьний дисплей.

Картка-ключ
> Низька вартість.
> Механічно і електромагнітно 

надійна.
> Може бути індивідуальний дизайн,  

якщо це необхідно.

EFL 3 керований FT 120
> Плоский меблевий замок.
> Автоматично закривається  

через 3 секунди після 
 відкриття.
> Можна вибрати час 
 закриття або постійне 
 відкриття.
> Мережевий блок живлення.

KT Брелок-ключ
> Альтернативно в розмірі чіпа.
> Механічно і електромагнітно 

надійний.
> Може бути індивідуальний дизайн,  

якщо це необхідно.

EFL 80 керований FT 120
> Напрявляюча на 

шарикопідшипниках.
> Автоматично закривається через  

3 секунди після відкриття.
> Можна вибрати час закриття
 або постійне відкриття.
> Мережевий блок живлення.

KB Браслет-ключ
> Ідеальний для оздоровчих 

територій.
> Механічно і електромагнітно 

надійний.
> Може бути індивідуальний дизайн,  

якщо це необхідно.

MDU 110 Мобільний блок передачі

> Для налаштування Dialock терміналів.
> USB та інфрачервоний порт.
> Мембранна клавіатура, РК-дисплей.

Dialock. 
Одне програмне забезпечення для всіх додатків.
Програмне забезпечення Dialock контролює все 
управління доступом. Всі функції і процедури можуть  
бути організовані способом, орієнтованим на діалог  
за допомогою веб-інтерфейсу користувача.  Саме тут 
офлайн, онлайн і бездротові термінали зібралися разом  
і можуть бути з’єднані з системами обліку, часу і 
відвідуваності або системами управління. Незалежно  
від операційної системи.

Чотири рівні програмного забезпечення з різною 
функціональністю доступні для вас. Розширення можливе 
в будь-який час. Або налаштування адаптації за 
допомогою макро програмування.

УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ DIALOCK/ПРОСТО ЛЕГКО
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Гефелє Україна ТзОВ
вул. Б. Хмельницького  200, 1 поверх, 
79037 Львів Україна

hafele.ua
hafeleshop.com.ua

Тел.      +380 / 32 / 235-15-63  
Факс    +380 / 32 / 235-15-60 
Гаряча лінія: 
0 - 8 0 0 - 5 0 0 - 9 7 0
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)


