
SecuEntry Hotel Prospekt CZ

Další informace získáte  
naskenováním QR kódu.
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Bezpečí a pohodlí.
Pro vás i vaše hosty.

Hotelový uzamykací systém BURG-
-WÄCHTER 
secuENTRY.

Váš host už zase zapomněl odevzdat 
klíč, anebo ještě hůř – ztratil jej.
Odhlédneme-li od toho, že tím poškoze-
nému neustále vznikají značné náklady, 
znamená ztráta klíče také hodně vysoké 
bezpečnostní riziko. 
SecuENTRY pro 7100 / 7000 je hotelo-
vý elektronický uzamykací systém. Host 
obdrží individuálně vygenerovaný kód, 
který obsahuje ovládání dveří od pokoje 
a společných prostor po dobu rezerva-
ce. Kódy hostů vygeneruje pracovník 
recepce pomocí jednoduše ovládaného 
intuitivního softwaru secuENTRY HOTEL.

Díky snadné instalaci elektronické cylin-
drické vložky je 
secuENTRY HOTEL ideálním uzamyka-
cím systémem i pro změnu vybavení 
u stávajících dveří! Během montáže se 
jednorázově provede jednoduché na-
programování uzamykacího systému 
pomocí počítače nebo laptopu. Pomocí 
něj lze navíc později v případě potřeby 
načíst průběh otvírání.
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Systém secuENTRY HOTEL 

vozovatelů hotelů, penzionů 

či prázdninových apartmánů 

a přání jejich hostů.

Oceněno cenou 
PLUS X AWARD

WÄCHTER získala ocenění PLUS X 
AWARD „NEJLEPŠÍ PRODUKT 2015/
2016“ a získala navíc pečeť kva-

Design, Snadná obsluha a Funkč-
nost.

Přehled výhod.

�  Jednoduchá a rychlá instalace / dovybavení
�  Bez nutnosti propojení softwaru a zámku
�  

�  

�  Možnost naprogramovat různé časové funkce
�  

�  Mechanická funkce nouzového otevření (secuENTRY 7100)

oceněno jako

NEJLEPŠÍ PRODUKT
2015/2016



Větší bezpečí a pohodlí.

Navíc tak ekonomicky jako nikdy předtím.

Jednoduché použití, 
bohaté funkce.

�  Jednoduché vygenerování kódu hosta pomocí softwaru

�   

(kód lze předat např. prostřednictvím SMS, e-mailem, faxem atd.)

�   Automatické vymazání kódu k dveřím od pokoje po skončení rezervace

Systém SecuENTRY HOTEL nevyžaduje vůbec žádnou pokládku kabelů ani sítě. 

Napájení zajišťují standardní baterie.

Zadání správného kódu se vizuálně potvrzuje na displeji. Přístup pro vedení a perso-

TIP

Rádi pro vás vytvoříme 

kartu hosta secuENTRY 

dle vašeho přání. 

Kontaktujte nás!
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Osobní kód hosta.

provozní dobu.
123456

Registrace přímo na místě. 
Provoz hotelu pokračuje dál 
i mimo pracovní dobu recepce. 
Společně s odbavovacím auto-
matem a softwarem secuENTRY 
se celý proces automatizuje. Host 
si může prostřednictvím automa-

tu kreditní kartou zarezervovat 
pokoj a obdrží svůj individuální 
kód. Placení je tak vyřízené už při 

rezervaci.

Keysoft.cloud vygeneruje přes 
rozhraní v hotelovém softwaru 
secuEntry kód, který automaticky 

odešle hostovi prostřednictvím 
SMS a e-mailu. Non-stop recepce 
pro vaše hosty. Díky cloudové-

Cloudové řešení.



secuENTRY pro HOTEL

   Jednoduchá a rychlá instalace / dovybavení

   Bez nutnosti propojení softwaru a zámku

   Možnost naprogramovat různé časové funkce

    Dveře do společných prostor: Zadání individuálních čísel pokojů předem 

a následné zadání tajného klíče

Software.

   Načtení událostí

Oblasti použití.

   Služba pozdního vyzvednutí zboží

secuENTRY 7085 Software HOTEL

   Menu nastavení: Chráněno heslem

   Kód hosta: šestimístný

   Stanovení času odhlášení

    Vygenerování individuálního kódu hosta pro dveře od pokoje a společných prostor,

závory, garážová vrata

   Přizpůsobení softwaru příslušné hotelové struktuře
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ztráta klíče vyloučena! Kód je vy-
generován pro zarezervovanou 
dobu pobytu a po jejím uplynutí 
pozbývá platnosti. Vygenerová-
ním nového kódu je rovněž sma-

překrytí kódů od jedněch dveří 

pokoje!

secuENTRY 

pro 5711 PIN a 

secuENTRY pro vložku – 

Stupeň krytí IP 65 

bez

ztráty klíčů!

ENTRY 7085 Software HOTEL



secuENTRY pro 5711 PIN

   Napájení 2x alkalická baterie typu MIGNON LR6 AA 

   Klávesnice Dotyková obslužná pole

   Zadání kódu šestimístný

  Displej
jazyků (de, en, fr, nl, it, es, pl, pt, ro, cs, hu, sl), 

další jazyk lze naprogramovat pomocí softwaru 

(tr, dk, další na vyžádání)

   Stupeň krytí

   Dosah bezdrátového přenosu

secuENTRY pro 7000

secuENTRY pro 7000.
Optimální pro hotely, 
penziony apod.

secuENTRY pro 5711 PIN.
Intuitivní obsluha díky 
technologii dotykového 
panelu.

Technické parametry.

   Konstrukce
�  Shoda se všemi použitelnými 

evropskými směrnicemi

�  Národní zákony je třeba zkontrolovat zvlášť

�  DIN 18252

   Napájení 1x lithiová baterie CR123A 

   Rozměr vložky min./max.
(měřeno od středu šroubu)

   Velikost trnu

�  Dveře s otevíráním dovnitř (standardní koule): 
1)

�  
1)

   Aktivní vnější koule Pro načtení pasivních transpondérů

   Dosah bezdrátového přenosu

   Třída ochrany

   Doba spojení 
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Vložku lze přenastavit pro libovol-
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secuENTRY pro 7100

Technické parametry.

   Konstrukce
�  Shoda se všemi použitelnými 

evropskými směrnicemi

�  Národní zákony je třeba zkontrolovat zvlášť

�  DIN 18252

   Napájení 2x alkalická baterie typu MIGNON LR06 AA

   Rozměr vložky min./max.
(měřeno od středu šroubu)

   Velikost trnu

�  Dveře s otevíráním dovnitř (standardní koule): 
1)

� 
1)

   Volnoběžka Vnější hřídel

   Dosah bezdrátového přenosu

   Doba spojení 

   Nouzové odblokování 
Mechanický nouzový zámek 

secuENTRY pro 5711 PIN

   Napájení 2x alkalická baterie typu MIGNON LR6 AA 

   Klávesnice Dotyková obslužná pole

   Zadání kódu šestimístný

  Displej
jazyků (de, en, fr, nl, it, es, pl, pt, ro, cs, hu, sl), 

další jazyk lze naprogramovat pomocí softwaru 

(tr, dk, další na vyžádání)

  Stupeň krytí

   Dosah bezdrátového přenosu
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secuENTRY pro 7100.
Optimální pro hotely, 
penziony apod.

secuENTRY pro 5711 PIN.
Intuitivní obsluha díky 
technologii dotykového 
panelu.

1

Mechanisches  
Notschloss

Rast-System: Der Zylinder  
ist anpassbar auf jede  
Türstärke bis 118 mm.

Batterien  
(2 x LR06 AA)Funktionskontrolle

Außenseite

Innenseite

1 – 29

1 – 29
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Vnitřní strana

Kontrola funkcí

Baterie

(2x LR06 AA)

Západkový systém: Vložku lze 

přenastavit pro libovolnou 

Vnější strana

Mechanický nouzový 

zámek



secuENTRY 5710 Transponder

   Moderní pasivní transpondér

    � Snadné naprogramování přístupových práv 

    � a doby platnosti využitím volitelných komponent

   Možnost budoucích rezervací

Oblasti použití.  Pouze pro secuENTRY 7000.

secuENTRY pro 7071 Relay

   Napájení
Síťový zdroj2

   Montážní podmínky vlivy a před poškozením při manipulací (lze nalepit 

či našroubovat)

   Kompatibilita

   Dosah bezdrátového přenosu

   Přípojky

GND

COM

NC beznapěťový rozpínací kontakt 

NO beznapěťový spínací kontakt 

   Důležité!

2Síťový zdroj není součástí dodávky.

secuENTRY 
5710 Transponder

secuENTRY pro 
7071 Relay
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Oblasti použití.

Elektrická řídicí jednotka pro spínání externích elektrických zařízení

(elektrické zámky, garáže, rolety, závory atd.)

oceněno jako

NEJLEPŠÍ PRODUKT
2015/2016



P 3 E Lap KA 4

P 3 E KA 4

P 1 E KA 3

Samostatné domácí trezory

 
�   

společnosti BURG-WÄCHTER
�   

�   Dvoustěnné dveře

�   Připraveno k upevnění na stěnu 

�   Lze instalovat do skříní,

pracovních stolů, ...
�   

�   

vyjímatelná, hloubka šanonu



Výrobek EAN Vnější Vnitřní Dveře Hmot-
nost

Obsah

4003482... mm mm Otvor mm kg l

P 1 E KA 3 37770 3 180 x 280 x 200 173 x 273 x 141 135 x 188 7,5 6,7

P 3 E KA 4 37780 2 320 x 442 x 350 310 x 435 x 288 240 x 317 20,0 38,8

P 3 E LAP KA 4 37790 1 200 x 445 x 380 196 x 441 x 323 140 x 380 15,2 27,9

Samostatný domácí trezor PointSafe.

Samoprogramovatelný elektronický číselný zámek, se zámkem pro  nouzové otevření s hlavním klíčem
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HOTELOVÉTREZORY

Ideální trezor pro použití v 

hotelu

�   Verze KA 3/KA 4: Se zámkem pro 

nouzové otevření s hlavním klíčem

�   Pro hoteliéra: Nadřazený všeobecný 

movatelný

�   Pro hotelového hosta: Jednoduchý 

a srozumitelný stručný návod

TESTOVÁNO

HOTEL



Bezpečnostní skříně

10

Výrobek Hmotnost Obsah

mm mm Otvor mm kg l

626 x 614 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 110 87

816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 300 122

1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 300 174

1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 300 315

626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 121 87

816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122

1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 213 174

1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 310 315

nebo

podle VDMA 24992, stav květen 1995

, typové zkoušky a kontrolovaná bezpečnost podle ECB·S/VdS

Vyšší bezpečnost

Systém nouzového zablokování

uvnitř mechaniky dveří bez možnosti resetování

 

 

 

 

 

VDMA
SICHERHEITS-

STUFE

B
VDMA 24992

 

 

 

 

 

WIDERSTANDS- 

GRAD

I

  
�   

�   

24992, stav květen 1995

�   

�   Dvoustěnné dveře

�   Masivní třístranné zamykání cylindric-

pevné cylindrické čepy coby zadní zá-

chytné západky na straně závěsu dveří

�   Připraveno sériově pro upevnění na pod-

vor ve spodní stěně umístěný uprostřed

�   Hloubka šanonu, nastavitelné police, 

�   Sériově světle šedý RAL 7035 lakovaný, 

ovládací kování osazeno v černé barvě

HOTELOVÉTREZORY

  
�   Volně stojící bezpečnostní skříň na cen-

�   Typové zkoušky a ověření bezpečnosti 

podle ECB S/VdS

�   Ochrana proti vloupání a požáru

�   

�   Dvoustěnné dveře

�   Stabilní třístranné blokování cylindrický-

cylindrické čepy coby zadní záchytné 

západky na straně závěsu dveří

�   Připraveno sériově k upevnění na podla-

vor ve spodní stěně umístěný uprostřed

�   Hloubka šanonu, nastavitelné police, 

�   Sériově světle šedý RAL 7035 lakovaný, 

ovládací kování osazeno v černé barvě

�   Vyšší bezpečnost:

Systém nouzového zablokování

uvnitř mechaniky dveří bez možnosti 

resetování

TESTOVÁNO

TESTOVÁNO

ÚROVEŇ ZA-
BEZPEČENÍ

ÚROVEŇ 
ODOLNOSTICERTIFIKOVÁNO
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