
Popis
FDU je samostatná přenosná jednotka (”vše v jednom”),            
která kóduje karty a programuje & audituje elektronické zámky   
bez nutnosti samostatného počítače nebo jakékoliv  IT 
infrastruktury.                                                                                                     
S osmihodinovou záložní baterií může FDU pracovat i při 
výpadku proudu.                                                             
FDU je ideální pro malé a střední hotely, které hledají              
jednoduché a nákladově efektivní řešení pro správu jejich 
kartového systému.

Kompatibilita                                                                                 
Jednotka je kompatibilní se zámky 700-II,                                    
Solitaire 710/710-II,  Generation E-760, 770 a 790 

Zabezpečovací funkce
• Systém kontroly vstupů v reálném čase s 

uživatelsky volitelným vypršením platnosti karet
• Šifrování karet: jedinečné pro každé zařízení
• Bezpečnost: pro přihlášení je nutná autorizační karta 

nebo PIN
• Různé úrovně autorizace, od recepce až po vedení
• Nastavení a audit paměti: vnitřní hodiny v reálném 

čase s energeticky nezávislou pamětí

Funkce systému
Velikost zařízení 16.000 pokojů a 1.000 apartmánů (maximum 8 vnitřních dveří pro jeden apartmán)
Společné oblasti 8 pro hosty a 16 pro personál
Omezené oblasti 200

Úrovně personálních vstupů 3 generální a 5 vedoucích úrovní pro zámek: 255 sekcí, pater, oblastí, skupin, zón
Formát čísla pokoje 5 číslic                  
Platnost karet                              Od 1 hodiny do 7 let
Předregistrace hosta Karty mohou být zhotoveny už 10 dní před příjezdem

Časové zóny
K dispozici jsou časové zóny v zámku,                                       
8 časových zón pro hosta, personál & volbu průchod v RAC čtečce

Karty Magnetické karty nebo karty Mifare Classic  (4 byte NUID)

Kódování karty Manuálně protažením čtečkou (magnetické) nebo přiložením ke kodéru (RFID)
Porty Sériový a USB                                            
Komunikace se zámky                                                          Programovaci kabel

Komunikace s další FDU, 
PMS Interface Sériový kabel

Firmware Aktualizace přes USB

Front Desk Unit (FDU) 



ILCO
Zastoupení v ČR:
BONO-HS, s.r.o.
www.bono-hs.cz

Dimensions

Záruka
Standardní Dva roky

Prodloužená ILCO Service Plans (Platinum, Gold, Silver)

FDU charackteristiky
Provozní režim Kodér pro recepci nebo správu  (možnost PMS inrerface), přenosný pro údržbu zámků

Napájení  ze sítě, 9V adaptér

Záložní baterie Vnitřní, minimálně 8 hodin při plném zatížení, signalizace vybitých baterií

Jazyky Čeština, English, French, Spanish, Portuguese, German

Audity
Posledních 4000 transakcí, rozlišeno podle pokoje, autorizace, nebo typu karty
FDU může uchovávat v paměti až 10 auditů zámkůn
Zobrazení auditu je možné na obrazovce, nebo na PC (USB disk)

Parametry                        
Hmotnost 0.9 Kg
Rozměry 180 X 240 X 57 mm                                                   
Kryt Nárazu odolný plast (černý), s gumovými nožičkami a držadly

Provozní podmínky            

Certifikace a testy životnost 1.000.000 karet 
FCC 15 třída, EMC  89/336/EEC, CE 
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