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Έξυπνο δωμάτιο ξενοδοχείου



Συστήματα πρόσβασης ξενοδοχείων



Πιο δημοφιλής RFID
Διαφορές μεταξύ Temic και Mifare
• Η μεγαλύτερη διαφορά τους βρίσκεται στον αναγνώστη 

που είναι επάνω στην κλειδαριά άλλα και στην 
ραδιοσυχνότητα λειτουργίας.

– Temic card 125KHz 

– Mifare card 13.56MHz

• Ο  MIFARE® αναγνώστης είναι πιο εξελιγμένος, και οι 
κάρτες Mifare έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα.

• Οι Mifare κάρτες μπορούν να τις αναγνώσουν και από τις 
POS συσκευές και με αυτόν τον τρόπο να περάσουν την 
χρέωση στο δωμάτιο.



Διαθέσιμα συστήματα πρόσβασης για ξενοδοχεία

• Κλειδαριές με μαγνητικές κάρτες
• Κλειδαριές με Smart chip
• RFID Κλειδαριές
• BLE + RFID Κλειδαριές
• RFID κλειδαριές + Zigbee wireless  

με κεντρικό έλεγχο από την 
Reception.



Mifare RFID ή αλλιώς one-Pass card

• Οι Mifare κλειδαριές εξασφαλίζουν 
την πρόσβαση των πελατών στα 
δωμάτια τους άλλα ταυτόχρονα τους 
δίνει την δυνατότητα να κάνουν χρήση 
με την ίδια κάρτα και άλλους χώρους, 
κοινόχρηστους ή μη όπως: (parking, 
γυμναστήριο, sauna, lobby, γήπεδο 
τένις, συνεδριακούς χώρους καθώς 
και άλλες υπηρεσίες που παρέχει το 
ξενοδοχείο).



BLE + RFID Κλειδαριές

– RFID
• Mifare One-Pass card

– BLE 
• BLE “Bluetooth Low Energy”

που ανοίγουν και από 
smartphones



ΑΣΦΑΛΗΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ

ΤΕΛΕΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
ImAGE ΑΡΡ

ΜΟΙΡΑΣΜΑ
MOBILE KEY



Encoders και Data Receivers

Κάθε τεχνολογία διαθέτει τις δικές
της συσκευές  προγραμματισμού καρτών 
μαζί με το απαραίτητο λογισμικό 
Καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία 
ανάγνωσης των συμβάντων.
• Πολλαπλοί χρήστες
• Με διαφορετικά δικαιώματα έκδοσης καρτών
• Καταγραφή των τελευταίων 260 γεγονότων ανά 

κλειδαριά



Είδη καρτών για τους πελάτες

• Guest card
• Group card

– Public entrance card
– Area card

• Parking
• Γυμναστήρια
• Sauna
• Lobby
• γήπεδα, 
• συνεδριακούς χώρους 
• και άλλες υπηρεσίες που 

παρέχει το ξενοδοχείο



Είδη καρτών για το προσωπικό
• System/Setup Room card
• Date time/Clock card
• Data card
• Blocking card
• Master card

• Building Master card
• Floor Master card
• Emergency card
• Maintenance card



Συμβατότητα με το PMS του 
ξενοδοχεία 

• Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να 
επιτευχθεί η διασύνδεση 
του λογισμικού των 
κλειδαριών με το PMS 
σύστημα του ξενοδοχείου.



Ασύρματες δικτυακές Κλειδαριές Zigbee

– Ασύρματη εφαρμογή δικτύου
• Απευθείας επικοινωνία μέσω zigbee

gateway και κλειδαριών
• Οnline επικοινωνία με Reception.
• Ταυτόχρονη λειτουργεί και με RFID



Η Force αντιπροσωπεύει Orbita

• Η Orbita θεωρείται από τους μεγαλύτερους και πιο ποιοτικούς 
κατασκευαστές που εξειδικεύεται  σε συστήματα πρόσβασης 
δωματίων.

• Κατασκευάζει πιστοποιημένες κλειδαριές με πυρ-αντοχή και 
πιστοποιητικά εναρμονισμένα κατά EN16

• Πιστοποιήσεις American military ANSI/BHMA A156 UL TEST για 
περισσότερα από 1.000.000 κύκλους χρήσης κλειδαριάς.

• Διαθέτει μεγάλη γκάμα μηχανισμών σε Αnsi και Euro Standards.
• Έχει δυνατότητα παραγωγής 100000 κλειδαριών / μήνα ή 1.200.000 

/έτος



Η Force αντιπροσωπεύει Orbita
• Κλειδαριές τεχνολογίας Mifare , Bluetooth BLE, LCD κλειδαριά με 

γραπτή ένδειξη κατάστασης μπαταρίας, αριθμό δωματίου, 
Έγκυρη ή άκυρη κάρτα, κατάσταση δωματίου και δυνατότητα
Login και Reservation μέσω Application, One touch άνοιγμα 
πόρτας με Mobile App.

• Διαθέτει γέφυρες αλλά και είναι σε θέση κατόπιν συνεργασίας 
να δημιουργήσει  γέφυρες με τα περισσότερα και μεγαλύτερα 
PMS (Fidelio / Opera Certified) Διαθέτει ήδη Bluetooth Mobile 
Access Solution.

• Έχει ασύρματες δικτυακές κλειδαριές με ασύρματο
απομακρυσμένο προγραμματισμό.



Η Force αντιπροσωπεύει Orbita
• CE, FCC, RoHS, SONCAP, SASO και ISO9001:2008 

πιστοποιητικά 
• Με τοποθετημένα συστήματα κλειδαριών σε 

περισσότερα από 10.000 ξενοδοχεία σε 100 
διαφορετικές χώρες καθώς επίσης χρηματοκιβώτια, 
Mini Bar ψυγεία και άλλα αξεσουάρ

• 46.000 m2 εργοστάσιο κατασκευάζει περισσότερα 
από 100 διαφορετικά μοντέλα κλειδαριών.



Η Force επίσης αντιπροσωπεύει την 
Fox

• Η οποία διαθέτει ένα άκρος επαγγελματικό τμήμα 
έρευνας και ανάπτυξης που είναι αφοσιωμένο στην 
κατασκευή ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

• Διαθέτει κλειδαριές ξενοδοχείου Temic / Mifare
• Φωτεινές ενδείξεις και εξοικονωμητές ενέργειας
• Σεσουαρ ξενοδοχείου
• Χρηματοκιβώτια
• Ψυγεία mini bar



Έξυπνο δωμάτιο ξενοδοχείου
Σύγχρονες λύσεις διαχείρισης των δωματίων. 



GRMS – Guest room management system

Το Inels Guest Room Management System
διαθέτει μια ευρεία σειρά από panel με τα 
οποία ο επισκέπτης έχει τον έλεγχο βασικών 
λειτουργιών όπως Θέρμανση, φωτισμό, 
απομακρυσμένο έλεγχο ηλεκτρικών σκευών 
μέσω Smart phones ή μέσω web interface.

To σύστημα αυτοματισμού της Elko 
εξασφαλίζει στον χρήστη απόλυτη άνεση και
μια μοναδική εμπειρία διαμονής.

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος
εντάσσεται και η δυνατότητα του να
επικοινωνεί με όλα τα διαδεδομένα προγράμματα
όπως Fidelio Opera PROTEL και άλλα. 







Συστήματα ασφάλειας



Πυρανίχνευση



ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΡΟΡΑΣΗΣ











Σας περιμένουμε 
στο HALL 2  STAND C36
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