
ZAMEK HOTELOWY NA KARTĘ  ZBLIŻENIOWĄ 
HL-EXV to jeden z najnowszych modeli zamków elektronicznych 
przeznaczonych do hoteli i apartamentów. Charakteryzuję się smukłą 
sylwetką i  minimalistycznym designem. Zamek hotelowy HL-EXV idealnie 
dopasowuję się do większości nowoczesnych wnętrz jednocześnie 
podnosząc komfort i wygodę użytkowania zarówno dla gości jak i dla 
obsługi hotelu.

biuro@wano.pl
tel. +48 61 307 22 35 www.wano.pl

Nowoczesny zamek elektroniczny do 
drzwi hotelowych
HL-EXV

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU
Otwarcie za pomocą karty zbliżeniowej, klucza mechanicznego i aplikacji 

Wbudowany czytnik szybkiego odczytu, zasięg do 4 cm

Możliwość montażu jako zamek nakładkowy - współpracujący z istniejącymi 
drzwiami

Możliwość montażu z własnym zamkiem wpuszczanym antypanicznym

Możliwość wspołpracy z systemem MasterKey

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Wysoka odporność mechaniczna

Wygodny program do zarządzania, darmowe biblioteki DLL do integracji z 
systemami PMS

Aplikacja na Android do odczytu zdarzeń i obsługi technicznej zamków

Rejestracja 500 ostatnich zdarzeń

Tryb oszczędzania bateri (działanie od 18 do 30 miesięcy)

Możliwość wyboru dźwieku odczytu karty

Wersja grafitowa

Tylny panel



• szyld wewnętrzny

• szyld zewnętrzny z pojemnikiem na baterię

• zestaw śrub mocujących

• dwa trzpienie 8mm

• klucz awaryjnego otwarcia

• zamek wspuszczany z czujnikiem otwarcia/zamkniecia, 

antypanic 60/72 (opcjonalnie) 

www.wano.pl
biuro@wano.pl
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Model HL-EXV

Rodzaj otwarcia Karta Mifare 13,56 MHz / Klucz mechaniczny / Aplikacja 

serwisowa Android

ELEMENTY ZESTAWU

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana 304, ABS, PVC

Dostępne kolory Srerny, Grafitowy

Dodatkowe wykończenie Szyld przedni z otworem na klucz lub bez otworu na klucz
Wymiary W/Sz/Gł 290 / 38 / 24mm
Zasilanie 4x bateria alkaiczna AAA

Awaryjne otwarcie Klucz mechaniczny (indywidulny lub MasterKey), PowerBUS

Komunikacja Dziwiękowa (3 rodzaje), optyczna Mulitkolor LED

Informacje Poprawne otwarcie, nie przeszkadzać, niski stan baterii, zła 

karta, brak dostępu itp.

Zarządzanie System hotelowy V.30, Aplikacja Android, karta Master

Tryb pracy serwomechanizmu Otwarcie od 1-8 sekund lub stale otwarty konferencyjny

Pobór statyczny 12uA

Pobór dynamiczny 300mA

Wilgotność pracy 20-80%

Temperatura pracy 5 - 600C

Kompatybilność z zamkami

wpuszczanymi

Okucie współpracuje z dowolnym zamkiem wpuszczanym o 

trzpieniu od 8mm, oryginalny zamek wpuszczany IC60/72,zamek 

wpuszany typu ANSI
Gwarancja 2 lata




