
Popis
Saflok Quantum Pixel je nejnovější přírůstek do řady 
Quantum  elektronických zámků společnosti dormakaba. 
Quantum Pixel poskytuje jednoduché, bezpečné a flexibilní 
řešení, které je vizuálně atraktivní a vysoce výkonné. Díky 
elektronice ukryté ve dveřích je viditelný hardware Quantum 
Pixel minimální a výsledkem je design zámku, který se 
snadno integruje do jakéhokoli hotelového zařízení. 

Mobilní přístup
Quantum Pixel je vybaven technologií Bluetooth Low Energy 
(BLE), což znamená, že zámek lze otevřít mobilním telefonem 
pomocí aplikace dormakaba mobilní aplikace. Hosté tak mohou 
bezpečně používat své mobilní zařízení pro přístup ke všem 
dveřím v hotelu vybaveném zámky Quantum Pixel.

Aplikace
• Ideální pro nové stavební projekty nebo při výměně dveří
• Vhodný pro malé i velké hotely
• Kontrola vstupů do pokojů a dalších vstupů
• Pouze pro vnitřní dveře

Bezpečnostní funkce
• Závora 25,4 mm
• Monitorování pesonálu - audit z karet zaměstnanců
• Signalizace otevřených dveří - funkce AJAR
• Nouzové otevření: nouzová karta nebo elektronicky
• Odolnost proti neoprávněnému zásahu

Snadná údržba
• Životnost baterií až 2 roky
• Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance
• Audit a adresa zámku se nesmažou během výměny 

baterií

• Servisní modul pro snadný přístup k baterii

Software pro přístupový systém
Zámek Quantum Pixel je podporován softwarovým řešením pro
správu přístupu společnosti dormakaba, které obsahuje řadu
pracovních nastavení pro přístup hostů i zaměstnanců. Volitelně
si můžete vybrat řešení on-line správy přístupu dormakaba pro
lepší kontrolu a monitorování.

Saflok Quantum Pixel
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Baterie

Alkalické -  
4 AA balíček baterií

Životnost až 2 roky. Indikátor nízkého napětí baterií pro zaměstnance s časovým
předstihem pro včasnou výměnu. 

Operace zámku

Datum / Čas Reálný čas: datum a hodiny / minuty

Transakce
Nahrání historie použitých karet v zámku pomocí ruční jednotky M-UNIT, nebo vzdáleně pomocí on-line progamu Messenger 
(volitelné)

Karty předregistrace Až 10 dní před příjezdem

Vypršení platnosti karty Automaticky nebo manuálně. Od 1 dne do 7 let, záleží na typu a nastavení.

Průchod mód Nastaven autorizovanou kartou nebo systémem Messenger. Může být volitelně nakonfigurován tak, aby se prováděl automaticky.

Výluka mód Nastaven autorizovanou kartou nebo systémem Messenger

Karty k použití
K dispozici jsou tři možnosti formátu: Mifare classic, Mifare plus nebo Mifare Ultralight C
- Mifare classic: karty pro hosty (mini), pro personál (4k & 1k)
- Mifare plus: karty pro hosty (Mifare plus 1K), pro personál (Mifare plus S 1k, Mifare plus S 2k, Mifare plus S 4k)

  - Mifare Ultralight C: karty pro hosty

Zpětná vazba LED světelné indikátory

Diagnostika LED světelné indikátory nebo jednotka M-UNIT

Audit Posledních 4 000 transakcí

Prodloužená doba odemčení

Otevření pouze nouzovou kartou (uživatelsky nastavitelné)

Certifikace & Testy

Standard přístupu ADA compliant levers (Code of Federal Regulations 28 CFR Part 36 – 1994 "ADA Standards for Accessible Design”)

BHMA/ANSI
Grade One performance tests for ANSI/BHMA A156.13 - 2017 “American National Standard for Mortise Locks and Latches,” and ANSI/
BMHA A156.25 - 2013 “American National Standard for Electrified Locking Devices.” (Only locks tested and approved by non-biased third-
party test lab are allowed in the “BHMA Certified Products Directory” found at www.buildershardware.com)

Požární odolnost
U.L. Listing: GYQS.R11247 “Electrically Controlled Single-point Locks and Latches.” Evaluated in accordance with UL 10B and UL 10C. Listed 
for up to 3 hours on metal doors and up to 45 min on wood doors

Electronika FCC Part 15 Class A and CE directive 2014/53/EU compliant

Provozní podmínky
Indoor side: 32°F to 151°F (0°C to 66°C)   
0% to 85% non-condensing humidity at 86°F (30°C)   IP 
rating: IP54

Záruka

Standard 2 roky

dormakaba servisní smlouva

Mechanické vlastnosti

Popis Elektronický zadlabávací zámek se zamykací závorou 1 “(25,4 mm) a střelkou 5/8” (15,9 mm) 

Čtečka Polykarbonát. Černá barva.

L / P Nastaveno z výroby (levý, pravý, levý reverzní, pravý reverzní)

Kliky

V souladu s ADA. Dostupné standardní kliky.

Západka Závora 1" (25,4 mm) a střelka s blokací 5/8" (15,9 mm) 

Tloušťka dveří Ploché dřevěné nebo kovové dveře 1,38 “(35,1 mm) až 3,0” (77 mm)

Povrchová úprava Lesklý chrom, lesklá mosaz, matný chrom, matná mosaz

Možnosti zámku ANSI s čelem 25,4 mm

On-line
konfigurace

Messenger LENS Ready DAJ zámek (ANSI)

Messenger LENS Online Ovládací deska zámku s funkcí Messenger LENS (pouze dřevěné dveře) 
                                                  DAJ zámek (ANSI)

Možnosti mobilního přístupu

BLE ready
BLE enabled

Upgradovatelný na modul BLE                              
Včetně BLE modulu

Arc TroyGalaContinental ElevonApogee

Funkce Handicap

Privátní uzamčení

Prodloužená

Autorizovaný výhradní distributor pro ČR: BONO-HS,s.r.o., www.bono-hs.cz


