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DIALOCK



Co to jest dialoCk Häfele połączyło precyzję, najbardziej zaawansowaną technologię 
i nieustanne badania nad wytrzymałością i prawidłowością działania, 
tworząc wyjątkowy system Dialock. Dialock jest systemem kontroli 
dostępu, korzystającym z technologii kart zbliżeniowych, pracujących 
w standardzie ISO15693. 

Starannie zadbano o bezpieczeństwo. Dane zapisane na kluczu 
zbliżeniowym są szyfrowane i niemożliwie do skopiowania – tak, by 
niemożliwe było ich wykorzystanie na innym kluczu.

Dialock jest system złożonym z trzech głównych lini produktowych, do 
których należą: terminale drzwiowe, terminale ścienne oraz terminale 
szafkowe. Osobną grupą produktów są akcesoria systemu oraz 
oprogramowanie do zarządzania całym systemem.

Dialock jest produktem wysokiej klasy, wytwarzanym z wysokiej jakości 
komponentów. Häfele gwarantuje bezawaryjną pracę systemu przez 
wiele lat.



ZastosoWaNie Dialock znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba 
kontroli dostępu i ruchu osób, przy zachowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa. Ze względu na możliwości konfiguracyjne system 
sprawdza się doskonale zarówno w małych, jak i bardzo złożonych 
aplikacjach. 

System kontroli dostępu Dialock to idealne rozwiązanie dla:
• hoteli
• centrów welness, spa i aquaparków
• banków
• laboratoriów
• obiektów biurowych i przemysłowych
• klinik
• archiwów
• sklepów jubilerskich
• wyciągów narciarskich

 

korZyśCi dla 
iNWestora, ZarZądCy, 

użytkoWNika
i projektaNta

Rozwiązania oferowane przez Dialock to rozwiązania funkcjonalne 
najwyższej klasy. Terminale posiadają możliwość zaawansowanej, 
indywidualnej konfiguracji, co pozwala na szeroką skalę zastosowań. 
System posiada możliwość pracy autonomicznej, dzięki zastosowaniu 
wewnątrz terminali układów realizujących wszystkie procesy 
w zakresie kontroli dostępu. Opcjonalnie terminale mogą pracować 
w trybie online, udostępniając w czasie rzeczywistym wszystkie 
zdarzenia związane z ruchem osób, możliwość zdalnej konfiguracji 
i zarządzania pracą.

Oprogramowanie Dialock realizuje funkcje hotelowych systemów 
zarządzania, a dzięki interfejsom może współpracować z dowolnym 
programem wspomagającym zarządzanie hotelem, który taką funkcjo
nalność posiada. Dodatkowo Dialock współpracuje z samoobsługo
wymi kioskami check in & check out.

Korzyści:
• Zastępuje klucz mechaniczny
• Łatwość konfiguracji w każdym czasie
• Swobodne przemieszczanie się po obiekcie we wszystkich 

strefach tylko z użyciem jednego klucza
• Obniżenie kosztów zarządzania i kontroli obiektu
• Możliwość elastycznego nadawania i odbierania uprawnień dla 

poszczególnych pracowników do wybranych pomieszczeń
• Bezpieczeństwo związane z dostępem do pomieszczeń
• Ewidencja zdarzeń (wejść, wyjść) również z jednego miejsca  

w czasie rzeczywistym
• Możliwość zablokowania zgubionego klucza bez potrzeby wymiany 

zamka
• Ułatwienie zarządzania kluczami przy dużej liczbie użytkowników
• Niemożność podrobienia klucza
• Integracja z różnymi systemami inteligentnych budynków
• Nowoczesny design podkreślający charakter wnętrza
• Dodatkowo dla hoteli funkcje „nie przeszkadzaj” i „posprzątaj pokój”



termiNale
drZWioWe

Linia produktów przeznaczona do montażu bezpośrednio na drzwiach. 
Taki sposób montażu zwalania z konieczności układania okablowania, 
co przekłada się na możliwość montażu terminala w już istniejących 
i funkcjonujących obiektach. Dialock oferuje aż trzy różne modele 
terminali: DT400/401, DTSO/H, DT. Wszystkie oferowane modele 
posiadają zasilanie bateryjne, które wystarcza na około 2letni okres 
eksploatacji. Terminale Dialock posiadają  funkcję antypaniczną 
od strony pomieszczenia, co pozwala na swobodne opuszczenia 
pomieszczenia w sytuacji zagrożenia pożarowego.



termiNale
śCieNNe

Najbardziej zaawansowana linia produktów przeznaczona do montażu 
ściennego. Działanie polega na wysterowaniu elektrozaczepu 
drzwiowego za pośrednictwem jednostki kontrolnej. System oferuje 
tutaj dodatkowe możliwości sterowania zewnętrznymi urządzeniami 
elektrycznymi, integracji z systemami BMS, komunikacji online 
w czasie rzeczywistym oraz otrzymywania informacji z zewnętrznych 
systemów i czujników.

Terminale ścienne mogą pracować jako urządzenia sterujące, 
np. windy, szlabany parkingowe, maszyny vendingowe. Pozwalają 
na łatwą integrację z systemami zewnętrznymi.



dialoCk 
do mebli 

System zamknięć meblowych Dialock jest linią produktów typu 
plug&play, dedykowaną jako zamknięcia do wszelkiego rodzaju mebli. 
System składa się z terminali, anten, modułów zasilających oraz 
zamków i siłowników. Systemy zamknięć meblowych pracują jako 
samodzielne moduły, są jednak wciąż kompatybilne z całym systemem 
kontroli dostępu Dialock.

Specjalnym produktem jest zamek LockerLock dedykowany do szafek 
basenowych, narciarskich itp. Zamek pracuje w trybie samodzielnym. 
Charakteryzuje się on zdolnością zapamiętywania karty użytej do 
zamknięcia zamka i jego ponowne otwarcie możliwe jest jedynie 
z wykorzystaniem tejże karty. Zamek zasilany jest z baterii, co 
powoduje, że nie jest wymagane prowadzenie jakiegokolwiek oka
blowania w szafkach w celu jego montażu.

iNtegraCja 
Z iNNymi systemami

System Dialock posiada ogromne możliwości integracji z systemami 
zewnętrznymi, która może odbywać się zarówno w warstwie sprzęto
wej, jak i programowej. 

Po stronie sprzętu system oferuje cztery niezależnie programowalne 
wejścia typu otwarty kolektor oraz cztery niezależne dwustanowe 
wyjścia przekaźnikowe, a także interfejs RS232 umożliwiający 
podłączenie do komputera lub dedykowanego modułu online.

Oprogramowanie Dialock posiada zdolność do integracji z systemami 
zarządzania hotelem za pośrednictwem specjalnie do tego celu 
przygotowanego interfejsu.
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rekomendowany partner Häfele polska 

w zakresie programowania i instalacji systemów dialock

Vision time sp. z o.o.

ul. Gwarna 21, 50-001 Wrocław (adres do korespondencji)

tel.: +48 71 716 55 88

tel.: +48 71 716 55 99

info@visiontime.pl

www.visiontime.pl


