
Rozwiązanie 
dla kontroli 

dostępu

Portugalski zamek iHTL ze stali 
nierdzewnej, pasuje do każdych 
drzwi - 4 lata gwarancji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji  prosimy o kontakt:
Tel.: +48 784 037 299 //  Fax: +48 61 624 85 38 

www.wano.pl  //  biuro@wano.pl

iHTL®

Konstrukcja ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie operacje na zamku wykonywane są 
zbliżeniowo, poprzez  karty iCard®.  Konfiguracja 
stref dostępu, za pomocą prostego i intuicyjnego 
oprogramowania. Zamek nakładkowy,  nie 
wymagający specjalnego otworowania - pasuje do 
każdych drzwi.

Wyłączny dystrybutor na Polskę:



OPCJA CZARNEJ SZYBKI CZYTNIKA

iHTL®

Design, Technologia i Bezpieczeństwo ...

iHTL
Najlepszy sposób na przywitanie Twoich gości 
hotelowych. Nowoczesny design i jakość na 
wyciągnięcie ręki.

Jakość, która wywodzi się z tradycji
Zamki iTEC wywodzą się portugalskiej fabryki okuć 
drzwiowych APC, która działa na rynku od lat 40' 
ubiegłego wieku. Łączy najnowsze technologie i 
wzornictwo ze stali nierdzewnej . 

Wygoda w działaniu 
Dzięki zamkom iHTL można zabezpieczyć wszystkie strefy 
dostępu. Zarządzenie nimi jest łatwe dzięki  prostemu i 
intuicyjnemu oprogramowaniu. 

Funkcjonalność 
Zamki wykorzystują technologię zbliżeniową RFID. 
Wystarczy zbliżyć kartę, aby zamek sam rozpoznał nasze 
uprawnienia.
Karty zbliżeniowe są trudne do skopiowania, a ich 
trwałość pozwala na długie użytkowanie.

W przeciwieństwie do kart magnetycznych, karty 
zbliżeniowe nie rozmagnesowują się, przez co nie ma 
możliwości utraty danych np. po zbliżeniu urządzeń 
elektronicznych, takich jak telefony komórkowe. 

System pozwala na tworzenie niezliczonych rodzajów kart 
dostępu jak np. kartę master, która pozwala otworzyć 
wszystkie drzwi, kartę sprzątającą, kartę budynku, piętra 
itp.

System pozwala w łatwy sposób odczytać dane z zamka 
używając zwykłej karty. Zamek pamięta 500 ostatnich 
zdarzeń.

Zamek występuję w dwóch wariantach, pierwszy w formie 
nakładki - pasuje do każdego zamka wpuszczanego typu 
euro od rozmiaru 72 do 92 mm. 

Drugi wariant występuje w pełnej wersji z oryginalnym 
zamkiem wpuszczanym. Pozwala to na zastosowanie 
zamka zarówno w nowych jak i w istniejących już 
drzwiach. 

Dzięki swej unikatowej konstrukcji zamek nie ma 
ograniczeń co do grubości drzwi i a jego zasuwy pasują 
do standardowych blach zaczepowych.
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Możliwość wyboru róznych klamek

STAL NIERDZEWNA

BIAŁY
POZOSTAŁE KOLORY NA 

ZAMÓWIENIECZARNY
STAL 

NIERDZEWNA
POLEROWANA

...

Opcje wykończeńczenia

STAL PVD

Stal nierdzewna

Master Card

Kalendarz

Programowanie
w przód

System bezprzewodowyWysoka odporność 
mechaniczna

IP

MC

Limit otwarć Różne poziomy 
użytkowników

Czas otwarcia: 7s

Archiwizacja zdarzeń 

Nieulotna pamięć Flash

Pamięć 500 zdarzeń

Codzienny backup bazy

Awaryjne otwieranie 
kluczem

Specyfikacja

Czarna lista gości

Opcja antypanic

Certyfikat: CE

Współpraca z wieloma 
systemami KD

Funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Waga: 2,8kg

Mifare 1-kB/NFC

IP 55

Łatwe przywracanie systemu

Do 64.000 użytkowników

Sygnalizacja LED

Żywotność baterii do 2 lat

Do każdej grubości drzwi

Sygnalizacja niskiego stanu  baterii

4x bateria AAA (mały paluszek)

Stan uśpienia 15μA, stan pracy 350mA

Dopuszczalny stopień wilgotności: 98%

Temperatura prac: 30ºC ~ +65ºC



Specyfikacja techniczna
Materiał Stal nierdzewna

Technologia odczytu Karta Mifare 1k-4k, NFC 

IP (Ingress Protection) 54

Pasujące zamki wpuszczane iC-60x72, iC-60x85, iK 55x72, iPT01, 
Standard Euro (72,85,88,92mm);

Awaryjne otwieranie Klucz mechaniczny

Typ cylindra Euro profil

Zasilanie DC 6V (AAA*4)

Żywotność baterii do 2 lat

Liczba użytkowników

Wersja autonomiczna bez
oprogramowania - 100 
 Wersja systemowa - 
 64.000 

Pamięć zamka 500

LED Niebieska i czerwona

Sygnalizacja słabych baterii 2 długie sygnały przed otwarciem 
(pozostaje 200 otwarć 

Dop. wilgotność <98%

Temperatura pracy -30ºC ~ +65ºC

Temp. przechowywania -30ºC ~ +65ºC

Zużycie pr. w stanie uśpienia 15μA

Zużycie pr. w stanie pracy 350mA

Reset ustawień zamka Przytrzymanie przycisku reset przez 
5 sekund

Czas otwarcia 7 Sekund

Certyfikat CE

Wymogi dot. grubości drzwi
 min. 28 mm

Wymiary szyldu 46mm*280mm*20mm

Waga  2.8KG

Wymiary paczki 8szt./karton; 68*34.5*26; 
23.14kg karton

iHTL®

Instalacja baterii Kierunek klamki

Schemat otworowania pod oryginalny zamek wpuszczany
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Schemat otworowania
pod oryginalny zamek 
wpuszczany [mm]
iC 60x72

*Odległość pomiędzy osią klamki a czołem
drzwi powinna wynosić 70mm

**Oś klamki

*

**

Door 
Front

*Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Pojemnik na baterie
4 x alkaiczna bateria typ AAA



30 mm

18 mm

iHTL®

Wymiary

Schemat montażu

25 mm

Cylinder ProtectorSmart Cover Passage

72/92

25mm

72mm
78mm
85mm
88mm*
92mm*

*88 / 92

NA ZAMÓWIENIE

25mm

277mm

iHTL

Wyłączny dystrybutor na Polskę
W celu uzyskania szczegółowych informacji  prosimy o kontakt: 

Tel.: +48 784 037 299 //  Fax: +48 61 624 85 38 
www.wano.pl  //  biuro@wano.pl

iHTL

You like it, keep it
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