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LOB S.A. 
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno
tel: +48 /65/ 525 07 20, fax: +48 /65/ 525 07 50
e-mail: lob@lob.pl, www.lob.pl

MECHATRONIKA
tel: +48 /65/ 525 07 58/59, fax: +48 /65/ 525 07 61
e-mail: mechatronika@lob.pl
MASTER KEY
tel: +48 /65/ 525 07 43/44, fax: +48 /65/ 525 07 45
e-mail: master@lob.pl

zamki
elektroniczne

Master
KEY

ZALETY SYSTEMU MASTERKEY:

· wygoda i estetyka - wprowadzając system pozbywamy się ciężkich pęków kluczy, szafek i skrzynek na klucze;
· łatwość kontroli dostępu do pomieszczeń lub obiektów – w systemie przydzielamy dostęp wyłącznie osobom

uprawnionym
· elastyczność - możliwe jest tworzenie dowolnych struktur systemu: 

od prostych do bardzo rozbudowanych oraz możliwość dowolnego przydzielania dostępu, 
· bezpieczeństwo i sprawność w sytuacjach, 

gdy istnieje potrzeba natychmiastowego dostępu do wielu pomieszczeń np. w wypadku ewakuacji budynku 
bądź awarii, bo istnieje jeden klucz, który otwiera wszystkie drzwi

· uniwersalność - w systemie mogą funkcjonować obok siebie różne rodzaje zamknięć:  
wkładki bębenkowe, kłódki oraz zamki wierzchnie

· łatwość i kontrola w administrowaniu kluczami. 
Dorobić klucz/kłódkę/wkładkę może tylko właściciel systemu w LOB S.A. za okazaniem karty bezpieczeństwa 
(posługując się numerem nadanym danemu wyrobowi). Wszelkie dane dotyczące systemów są archiwizowane 
w siedzibie firmy i nie są udostępniane na zewnątrz. 

· systemy montowane są na zastrzeżonych profilach kluczy (nie znajdujących się w sprzedaży 
detalicznej); wysoka jakość potwierdzona wieloletnim funkcjonowaniem naszych wyrobów.

MASTERKEY
Master Key to rozwiązanie technologiczno-konstrukcyjne, którego ideą jest posiadanie jednego klucza 

otwierającego tylko te pomieszczenia, do których jego posiadacz ma uprawnienia. W systemie każdy  klucz ma

swój określony poziom dostępu: otwiera albo jedno, albo kilka, albo wszystkie pomieszczenia. 

Master Key może być używany jako samodzielny system lub uzupełnienie elektronicznych zamków hotelowych,

aby udostępnić dostęp do pomieszczeń zaplecza technicznego, gdzie nie stosuje się systemu kart.
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Systemy Hotelowe LOB
Cechy systemu hotelowego
na karty

system działa w układzie OFF-LINE, co nie wymaga dodatkowego, drogiego
okablowania,

zastosowanie zamków na karty pozwala mieć pełną kontrolę nad dostępem do pokoi
i czasem przebywania gościa w hotelu

eliminacja kluczy mechanicznych (klucze są używane tylko w sytuacjach awaryjnych)

zamki mają wbudowany bufor zdarzeń rejestrujących 250 ostatnich zdarzeń oraz
zegar czasu rzeczywistego (doskonałe rozwiązanie np. w wypadku ustalania sprawcy
kradzieży)

zamek posiada również funkcję alarmową, która ostrzega obsługę hotelową lub 
gościa hotelowego o nieniedomkniętych drzwiach.

zamki posiadają tzw. funkcję „nie przeszkadzać” co umożliwia nam dyskretne przeby-
wanie w danym pomieszczeniu. Otwarcie tego pomieszczenia może nastąpić tylko
przez kartę awaryjną lub kartę MASTER.

zamek zasilany jest 4 bateriami alkaicznymi (żywotność okolo 2 lata), gdy napięcie
spadnie poniżej minimum to wówczs zamek po otwarciu drzwi będzie dodatkowo
sygnalizował krótkim sygnałem dźwiękowym i świetlnym o konieczności wymiany
baterii. Zamek może być jeszcze otwierany dziesiątki razy przed całkowitym 
wyczerpaniem się baterii.

możliwość przestawienia zamka w pozycję „stale otwarte”, stosowane np. podczas
spotkań czy konferencji.

otwieranie awaryjne: drzwi mogą być otwierane nawet w przypadku wysuniętej
zasuwki.

czas otwarcia: po użyciu karty jest możliwe jednokrotne otwarcie za pomocą klamki
w przeciągu 15 sekund. Po tym czasie zamek zostanie ponownie zablokowany.
Sygnał akustyczny w zamku będzie ostrzegał użytkownika w przypadku pozostaw-
ienia otwartych drzwi na dłużej niż 15 sekund.

bogate wzornictwo pozwala dostosować zamki do wnętrz stylowych i nowoczesnych.

Zarządzanie całym systemem jest prowadzone przez specjalny program. 
Jest to aplikacja, która może być zabezpieczona hasłem, ma wbudowaną instrukcję obsługi
oraz pomoc kontekstową. Pozwala nam to na wszechstronne sterowanie systemem.
Nasz system hotelowy umożliwia współpracę z większością programów hotelowych.
Udostępniamy interfejsy, biblioteki dll.

W przypadku zgubienia karty lub jej nie zwrócenia przez gościa hotelowego, karta zostanie automatycznie anulowana
po upływie czasu wcześniej określonego przez recepcje, jest też anulowana nową kartą wystawioną dla kolejnego
użytkownika.

LOB C002 WKŁADKI Z ZASTRZEŻONYM PROFILEM 

LOB Z10/IC/RF ZAŁĄCZNIK LOB10 CZYTNIK BUFORA LOB Z10/IC/RF PROGRAMATOR

LOB 8001-IC-JJ

Zamki na kartę zbliżeniową (RF)

Kontrola dostępu / Akcesoria / Oprogramowanie

MASTER KEY

Zamki posiadają certyfikat odporności ogniowej EI30 , EI45

Zamki na kartę chipową (IC)

LOB 8001-IC-JN

LOB 8002-RF-PVD

LOB 8008-IC-BGLOB 8006-IC-BG

LOB 8008-RF-JJ

LOB 8001-RF-JJ

LOB 8002-IC-PVD

LOB 8005-IC-PVD

LOB 8006-RF-PVD

LOB 8008-IC-PVD

LOB 8001-RF-SN

LOB 8005-RF-PVD LOB 8010

LOB RF

LOB 8002 RF-BG-2


