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ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 10 Α 

Λειτουργία αυτόνομη , με ρελέ πίνακα η με

AC-30 - MAC - 30
Ενεργοποιείται με την είσοδο κάρτας 
Γίνεται φωτεινό με λυχνία για
λειτουργία αυτόνομη ή με ρελέ πίνακα (230 V) και
(12 V) για λειτουργία με 

Η κάρτα είναι ειδικά διαμορφωμένη ούτως ώστε να
μην παραβιάζεται το σύστημα από απλές κάρτες

διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας  Μ-10 , Μ-30 ,ΜS-30 

Με ειδική επεξεργασία μπορεί να ενεργοποιηθεί με κάρτες 
IC  smart η  RF εξασφαλίζοντας την συμβατότητα των συστημάτων 
πρόσβασης (access control) με τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Διαχειριστές 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

Mαγνητικός διακόπτης αυτόνομος 10 Α
Λειτουργία αυτόνομη η με ρελέ πίνακα αν υπάρχει
ανάγκη μεγαλύτερου ρεύματος. Ενεργοποιείται με
μαγνητικό κλειδί. Έχει ενσωματωμένη
φωτεινή ένδειξη .

Κωδικός:
079.00.XX.YY
ΧΧ Σειρά Διακοπτών
ΥΥ Κωδικός Χρώματος

Κωδικός:
079.02.XX.YY
ΧΧ Σειρά Διακοπτών
ΥΥ Κωδικός Χρώματος

Κωδικός:
079.03.XX.YY
ΧΧ Σειρά Διακοπτών
ΥΥ Κωδικός Χρώματος

Μαγνητικός Διακόπτης 2 επαφών Ι out  0,5 A
Λειτουργία με ρελέ πίνακα .
Ενεργοποιείται με μαγνητικό κλειδί.
Έχει ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη .
Μέγιστο ρεύμα εξόδου Iout = 0,5 A
Τάση λειτουργίας 250 V AC   
Κατάλληλος για αντικατάσταση καρτοδιακοπτών 
χωρίς άλλη επέμβαση στην εγκατάσταση  .
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Μαγνητικός διακόπτης 12 V
Συνεργάζεται με τον .

Ενεργοποιείται με μαγνητικό κλειδί. 
Έχει ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη .
Μέγιστο ρεύμα εξόδου Iout = 30 m A
Τάση λειτουργίας 12 V
Ηλεκτρονική προστασία στο βραχυκύκλωμα 

Διαχειριστές δωματίου Μ-10 &Μ-30

Mαγνητικός διακόπτης προπώλησης Κλιματισμού    
Συνεργάζεται με τον .

Ενεργοποιείται με μαγνητική  κάρτα φωτισμού. Και ενεργοποιεί μόνο την έξοδο 
του φωτισμού η με την μαγνητική κάρτα φωτισμού κλιματισμού 
και ενεργοποιεί και τις δύο εξόδους φωτισμού και κλιματισμού.
Ο μαγνητικός διακόπτης προπώλησης κλιματισμού επιτρέπει
στην ξενοδοχειακή μονάδα να ενοικιάζει τα δωμάτια  με η χωρίς 
κλιματισμό χωρίς την παραμικρή επέμβαση στην εγκατάσταση 
του δωματίου. Το σύστημα είναι απαραβίαστο καθώς ο έλεγχος 
γίνεται από μαγνητικές κάρτες. 
Έχει ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη .
Μέγιστο ρεύμα εξόδου Iout = 30 m A
Τάση λειτουργίας 12 V
Ηλεκτρονική προστασία στο βραχυκύκλωμα 

Διαχειριστές δωματίου Μ-10 ,Μ-30,MS-30,AC-30,MAC-30

Κωδικός:
079.01.XX.YY
ΧΧ Σειρά Διακοπτών
ΥΥ Κωδικός Χρώματος

Καρτοαναγνώστης IC 308 
Λειτουργία αυτόνομη με έξοδο 30 Α .

Ενεργοποιείται  μόνο με  έξυπνη κάρτα smart - card τεχνολογίας IC  αρ. κατ.
901.01.02.01 . 

Με την χρήση controller 0308 συνεργάζεται με 
όλους τους διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας  και εάν υπάρχει εγκα
τεστημένο σύστημα πρόσβασης (ηλεκτρονικές κλειδαριές) τότε η ίδια 
κάρτα αποτελεί κλειδί για το δωμάτιο και μέσο ενεργοποίησης  του 
συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας του δωματίου .  
Το σύστημα είναι απαραβίαστο  και υπέρ ασφαλές
Έχει ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη .
Μέγιστο ρεύμα εξόδου Iout = 0,5 A
Τάση λειτουργίας 250 V AC   

Κωδικός:
079.04.XX.YY
ΧΧ Σειρά Διακοπτών
ΥΥ Κωδικός Χρώματος

Κωδικός:
901.01.04.00
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Καρτοαναγνώστης RF 0309 
Λειτουργία αυτόνομη με έξοδο 30 Α .

Ενεργοποιείται  μόνο με  ηλεκτρονική  κάρτα  τεχνολογίας RF 
(proximity) προσέγγισης. 

Με την χρήση controller 0308  συνεργάζεται με 
όλους τους διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας  και εάν υπάρχει εγκα
τεστημένο σύστημα πρόσβασης (ηλεκτρονικές κλειδαριές) τότε η ίδια 
κάρτα αποτελεί κλειδί για το δωμάτιο και μέσο ενεργοποίησης  του 
συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας του δωματίου .  
Το σύστημα είναι απαραβίαστο  και υπέρ ασφαλές
Έχει ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη .
Μέγιστο ρεύμα εξόδου Iout = 0,5 A
Τάση λειτουργίας 250 V AC   

Κάρτα καρτοδιακόπτη 
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό και
διαμορφωμένη έτσι ώστε να συνεργάζεται αρμονικά
με τον καρτοδιακόπτη.
Έχει θέση για εκτύπωση logo ξενοδοχείου 
και οπή για κρέμασμα κλειδιού.     

Controller IC308/309
Åßóïäïò 230 V AC 
¸îïäïò 1 åðáöÞ NO  & 1 NC
Επαφές εξόδου πλήρως απομονωμένες από την είσοδο 
Χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος μετατροπέας σήματος των 
καρτοαναγνωστών  IC 308 & RF 309 σε σήματα αναγνωρίσιμα 
από τους Διαχειριστές Εξοικονόμησης Ενέργειας .
Επίσης χρησιμοποιείται ως προσαρμοστής των εξόδων των 
Διαχειριστών για έλεγχο κλιματιστικών τύπου VRV. 

Κλειδί μαγνητικό
Ενεργοποιεί τους μαγνητικούς διακόπτες.
Κατασκευασμένο από άθραυστο πλαστικό (PC)
με ειδική ετικέτα εκτύπωσης στοιχείων δωματίου
(logo , αριθμός) . Δυνατότητα εκτύπωσης στο
εξωτερικό η στο εσωτερικό του καλύμματος . 

Κωδικός:
901.02.04.00

Κωδικός:
090.10.00.01

Κωδικός:
901.01.04.01

Κωδικός:
090.11.00.01
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Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού 
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό και
διαμορφωμένη έτσι ώστε να συνεργάζεται αρμονικά
με τον Μαγνητικό διακόπτη Προπώλησης Κλιματισμού.
Με την εισοδό της ενεργοποιεί μόνο την έξοδο του φωτισμού  
η με διαφορετική συνδεσμολόγηση του μαγνητικού διακόπτη 
μπορεί να ενεργοποιήσει και τις δύο εξόδους.
Έχει θέση για εκτύπωση logo ξενοδοχείου.         

Μαγνητική Κάρτα Φωτισμού  & Κλιματισμού
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό και
διαμορφωμένη έτσι ώστε να συνεργάζεται αρμονικά
με τον Μαγνητικό διακόπτη Προπώλησης Κλιματισμού
καρτοδιακόπτη.
Με την εισοδό της ενεργοποιεί μόνο τις εξόδους 
του φωτισμού  και του κλιματισμού.
Έχει θέση για εκτύπωση logo ξενοδοχείου.         

Κωδικός:
090.10.01.01

Κωδικός:
090.10.01.02

Κωδικός:
901.01.02.01
Κωδικός τυπωμένης:
901.01.02.02

Έξυπνη Κάρτα smart - card τεχνολογίας  IC
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό φέρει ενσωματωμένο 
ειδικό microchip και μπορεί να προγραμματισθεί έτσι ώστε 
να γίνει ηλεκτρονικό  κλειδί πολλαπλών δικαιωμάτων 
(αναλυτικές πληροφορίες στην ανάλυση των συστημάτων 
πρόσβασης).
Ενεργοποιεί τους καρτοαναγνώστες IC 308.        
Έχει θέση για εκτύπωση logo ξενοδοχείου. 

Σετ εκτύπωσης για μαγνητικό κλειδί
Περιλαμβάνει 10 φύλλα Α4 των 12 ετικετών
μαγνητικού κλειδιού , δισκέτα με φόρμα εκτύπωσης.
Τα φύλλα είναι προχαραγμένα (περφορέ) για 
αφαίρεση των ετικετών .
Η φόρμα εκτύπωσης είναι σε MS WORD.   Κωδικός:

090.04.00.00

S
C
A CCESS

ONTROL

YSTEM



ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΚΑΡΤΟΑΝΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Κωδικός τυπωμένης:
901.02.02.02

Ηλεκτρονική  Κάρτα  τεχνολογίας  RF (proximity)
Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό φέρει ενσωματωμένο 
ειδικό microchip και μπορεί να προγραμματισθεί έτσι ώστε 
να γίνει ηλεκτρονικό  κλειδί πολλαπλών δικαιωμάτων 
(αναλυτικές πληροφορίες στην ανάλυση των συστημάτων 
πρόσβασης).
Ενεργοποιεί τους καρτοαναγνώστες IC 0309.       
Έχει θέση για εκτύπωση logo ξενοδοχείου. 

Κωδικός:
901.02.02.01
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