
Bộ  công  cụ  di  động  DirectKey  của  Onity  cung  cấp  một  cách  thuận  tiện  

để  quản  lý  ổ  khóa  thông  qua  giao  tiếp  không  tiếp  xúc  giữa  điện  thoại  

thông  minh  và  ổ  khóa  Serene  qua  công  nghệ  Bluetooth.  Các  kỹ  thuật  

viên  có  trình  độ  chuyên  môn  của  khách  sạn  có  thể  sử  dụng  bộ  công  cụ  

này  để  cài  đặt,  quản  lý  hoặc  khắc  phục  sự  cố  ổ  khóa  Serene.

Hệ  thống  DirectKey  của  Onity  bảo  vệ  thông  tin  đăng  nhập  

khóa  di  động  bằng  cách  sử  dụng  mã  hóa  AES  128-bit,  cung  

cấp  một  lớp  bảo  mật  bổ  sung  bên  trên  các  tính  năng  hệ  

thống  khóa  được  tích  hợp  trong  Serene  khóa  các  quyền  truy  cập  

của  người  dùng  và  các  dấu  vết  kiểm  tra. .

Khi  hệ  thống  quản  lý  truy  cập  Onity  phát  triển,  phần  sụn  khóa  

Serene  có  thể  được  nâng  cấp  thông  qua  một  tiện  ích  phần  sụn  để  

tối  ưu  hóa  hiệu  suất  khóa  và  thêm  mới
Tính  năng,  đặc  điểm.

Phần  mềm  quản  lý  khóa  OnPortal  ™  của  Onity  được  thiết  kế  

để  mang  lại  hiệu  quả  tối  ưu,  tính  linh  hoạt  và  sự  hài  lòng  của  

khách.  Phần  mềm  OnPortal  quản  lý  khóa  Onity  và  thiết  bị  kiểm  

soát  truy  cập  cho  tài  sản,  cho  phép  nhân  viên  tạo  và  quản  lý  

thông  tin  đăng  nhập  khóa  vật  lý  và  di  động.  Là  một  hệ  thống  dựa  

trên  Windows® ,  nó  có  thể  được  sử  dụng  song  song  với  hệ  thống  PMS  

trên  máy  tính  để  bàn  hoặc  trên  máy  tính  bảng  để  bạn  có  thể  chào  

đón  khách  từ  bàn  làm  việc.

*  Các  yêu  cầu  triển  khai  khác  nhau  và  có  thể  bao  gồm  tích  hợp  với  ứng  dụng  

khách  hàng  thân  thiết,  hệ  thống  quản  lý  tài  sản  và  phần  mềm  quản  lý  truy  

cập  Onity  OnPortal.

và  công  nghệ  truy  cập  di  động  DirectKey  tiên  tiến  hàng  đầu  cho  phép  khách  mở  khóa

Serene,  từ  Onity,  là  một  chiếc  khóa  tất  cả  trong  một  kiểu  dáng  đẹp  được  thiết  kế  cả  bên  trong  và

ra  cho  các  khách  sạn  sang  trọng.  Vầng  sáng  nhỏ  phát  sáng  của  nó  tượng  trưng  cho  cả  thiết  kế  vượt  thời  gian

phòng  của  họ  một  cách  dễ  dàng  khi  họ  đến  gần  cửa.  Và,  với  một  loạt  các  kiểu  đòn  bẩy  và  kết  thúc,  Serene  có  thể  

được  tùy  chỉnh  để  phù  hợp  với  giao  diện  của  bất  kỳ  tài  sản  nào.  Đây  là  một  khóa  mà  cả  các  chuyên  gia  công  nghệ  và  

nhà  thiết  kế  có  thể  dễ  dàng  và  an  toàn,  hoàn  toàn  yêu  thích.

Bảo  mật  nâng  cao

Công  nghệ  Truy  cập  Di  động  DirectKey  ™  DirectKey  cung  
cấp  một  hành  trình  liền  mạch,  cho  phép  khách  bỏ  qua  

quầy  lễ  tân  và  tải  xuống  khóa  được  chỉ  định  một  cách  

an  toàn  để  truy  cập  vào  phòng  của  họ  và  các  khu  vực  

khách  có  thể  truy  cập  khác  trong  khuôn  viên.  *  Ổ  khóa  

Serene  sử  dụng  công  nghệ  Bluetooth®  để  luôn  sẵn  sàng  

để  khách  có  thể  sử  dụng  ứng  dụng  di  động  do  khách  sạn  

cung  cấp  để  mở  khóa  khi  họ  đến  gần  cửa.  Với  công  nghệ  

truy  cập  di  động  DirectKey  tích  hợp,  ổ  khóa  Serene  cho  

phép  các  thuộc  tính  dễ  dàng  triển  khai  giải  pháp  khóa  

di  động  đã  được  chứng  minh  ngay  lập  tức  hoặc  khi  chúng  

sẵn  sàng.
Bằng  chứng  tương  lai  cho  công  nghệ  tiên  tiến

Khóa  sang  trọng  Serene  ™

Quản  lý  khóa  đơn  giản  hóa

Thiết  kế  
đẹp,  từ  
trong  ra  ngoài.

Cuối  cùng,  đây  là  một  chiếc  khóa  cả  về  
hình  thức  và  chức  năng  đều  có  thể  yêu  thích.

Machine Translated by Google



Thông  tin  xác  thực

Vòng  tay

Đồng  đen

KẾT  THÚC

NĂM

Bán  khóa  điện  tửThông  tin  xác  thực  khóa  di  động

Niken  satin

Chrome  đen

Nếu  dòng  đòn  bẩy  hiện  tại  của  chúng  tôi  không  phù  hợp  với  

những  gì  bạn  đang  tìm  kiếm,  thì  ổ  khóa  Serene  tương  thích  

với  nhiều  loại  đòn  bẩy  thay  thế.

Thẻ  chìa  khóa

NĂM

khóa

Đồng  đen

Satin  Chrome

Chọn  từ  nhiều  thông  tin  xác  thực  truy  

cập,  bao  gồm  khóa  di  động,  khóa  chính,  dây  
đeo  cổ  tay,  v.v.

Bluetooth

Niken  satin

Đồng  đen

Khóa  điện  tử

TRIỆU

trải  qua*

THÀNH  PHẦN  BỔ  SUNG

Niken  satin

Key  Fob

Đồng  thau  đánh  bóng

KẾT  THÚC

TRIỆU

thiết  bị  được  triển  khai  *

Chrome  bóng

Tùy  chọn  đòn  bẩy  bổ  sung  *

Đồng  thau  cổ

DirectKey

Đồng  thau  đánh  bóng

Đồng  thau  sa  tanh

kinh  nghiệm  hệ  thống

Đồng  thau  đánh  bóng

*  Serene  hỗ  trợ  cần  gạt  thiết  kế  với  giao  diện  hình  vuông  8mm.

*  Các  thiết  bị  khóa  Bluetooth  và  giải  pháp  xác  thực  khóa  di  động  được  triển  khai  với  công  nghệ  Carrier  trên  nhiều  ngành.

30 4 20 5
®

Tùy  chỉnh  giao  diện  của  bạn

CÁNH

GRANADA

TOLEDO
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Đặc  trưng

*  Hình  ảnh  đại  diện  cho  vẻ  ngoài  và  không  mô  tả  chính  xác  quy  mô  của  khóa  trên  cửa.

Khóa  sang  trọng  Serene

•  Vầng  sáng  đèn  LED  mềm  cho  biết  trạng  thái  của

khóa  để  cung  cấp  một  chỉ  báo  trực  quan  cho  khách  của  khách  sạn •  Được  hỗ  trợ  bởi  hệ  thống  quản  lý  khóa  

doanh  nghiệp  OnPortal

•  Hỗ  trợ  giao  tiếp  RFID  và  Bluetooth  •  Theo  dõi  kiểm  tra  chi  

tiết:  3000  sự  kiện

•  Được  xử  lý  ăn  mòn  trong  điều  kiện  khí  quyển  bình  thường

•  Phù  hợp  với  nhiều  loại  thiết  kế  với  các  tùy  chọn  hoàn  

thiện  và  đòn  bẩy

•  Phần  sụn  khóa  có  thể  nâng  cấp  •  

Tuân  thủ  ADA

•  Lý  tưởng  cho  việc  xây  dựng  mới
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Tuân  thủ  quy  định

Kích  thước  ANSI

Chung

Quyền  lực

Thuộc  về  môi  trường

Kích  thước

serene.onity.com

Truy  cập  di  động:  BLE  5

cơ  chế

Phòng  cháy  chữa  cháy  được  chấp  thuận  theo  EN  1634-1

Các  loại  cửa  được  hỗ  trợ:  Cửa  nội  thất  bằng  vật  liệu  phi  kim  loại

Sản  phẩm  này  tuân  thủ  các  quy  định  về  môi  trường  do  RoHS  và  WEEE  của  Liên  
minh  Châu  Âu  (EU)  hiện  hành  thiết  lập.

FCC,  CE,  NOM,  ANATEL,  BHMA,  RoHS,  REACH

Tiêu  chuẩn  RFID  được  hỗ  trợ:  ISO  14443  A  (MIFARE  Plus®  và

Kết  thúc:  Satin  Nickel,  Satin  Chrome,  Chrome  bóng,  Đen

Giao  diện  người  dùng:  Ống  đèn  nhiều  màu  xung  quanh  đầu  đọc  cho  biết  trạng  
thái  khóa  và  giao  tiếp

MIFARE  Siêu  nhẹ  C)

Chrome,  Đồng  thau  sa  tanh,  Đồng  thau  đánh  bóng,  Đồng  thau  cổ,  Đồng  sẫm

Nguồn  điện:  1.5  VDC  (4x  pin  kiềm  AA)

Độ  dày  cửa:  1-5 /  8  ”-  2-1 /  8” (40-55  mm)

Chức  năng  giải  phóng  hoảng  sợ:  Cần  gạt  bên  trong  tự  động  rút  chốt  và  chốt  
trong  các  tình  huống  khẩn  cấp.

Cần  lái:  Granada,  Toledo,  Wing.  Hỗ  trợ  cần  gạt  thiết  kế  với  giao  diện  
hình  vuông  8mm.

Tuổi  thọ  pin:  2  năm  tuổi  thọ  bình  thường

Độ  cứng  cửa  tối  thiểu:  6  ”(152,4  mm) /  2”  Cạnh  dọc  vững  chắc

Nhật  ký  kiểm  tra:  Lưu  trữ  3000  sự  kiện  gần  đây  nhất

Bảo  hành:  2  năm

Tuân  thủ  ADA:  Có

Firmware  có  thể  nâng  cấp:  Có

Nhiệt  độ  hoạt  động:  -10C  đến  +  75C

Vị  trí  pin:  Bên  trong  cửa  trong  mô-đun  điện  tử

Xây  dựng:  Kết  cấu  chốt  bằng  thép  chống  ma  sát

Nhiệt  độ  bảo  quản:  -40C  đến  +  85C

Khả  năng  tương  thích  với  phần  mềm  hệ  thống:  Onity  OnPortal

Độ  ẩm:  +  60C /  95%  RH

Lửa  được  phê  duyệt  theo  UL10C

©  2020  Nhà  cung  cấp  dịch  vụ.  Đã  đăng  ký  Bản  quyền.  Chủ  đề  dữ  liệu  thay  đổi  mà  không  báo  trước.  MIFARE  Plus  và  MIFARE  

Ultralight  là  các  nhãn  hiệu  đã  đăng  ký  của  NXP  BV  và  được  sử  dụng  theo  giấy  phép.  Bluetooth  là  nhãn  hiệu  đã  đăng  ký  của  Bluetooth  SIG.

Windows  là  nhãn  hiệu  đã  đăng  ký  của  Microsoft  Corporation.
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