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Sisteme hoteliere

ź iale card

ź offline 

ź wirelss online 

ź cilindri eletronici

ź cititor card de perete

ź cititor card lift

ź economizator energie

ź status info cameră

ź seifuri

Sisteme rezidentiale

ź iale amprentă digitală

ź iale cod numeric

ź iale card

Soluții Inteligente de Control Acces

Sisteme vestiare

ź stand alone

ź în sistem hotelier

ź wireless online 

ź card tip brățară

A:  Cluj-Napoca, str.
1 Decembrie, nr. 66
T:   +40 732 438 211 
      +40 743 319 838
E:   office@romdaf.ro
W:  http://romdaf.com

Romdaf Tech S.R.L.

Sisteme case inteligente

ź sisteme Zigbee

ź dispozitive wireless

ź control cu APP mobila 

ź securitate si confort

sisteme offline



soluții complete și

adaptate necesității

OFERĂ TOTUL CU EFORTURI 

MINIME

Yalle-le card sunt caracterizate prin 

eleganță, comoditate, fiabilitate.

Sunt ideale pentru hoteluri, birouri, școli, 

cămine, spitale, clinici etc.

Nu necesită conectare PC și funcționează 

pe bază de baterii.

Software -ul ușor de utilizat oferă o 

gestiune complexă. 

Valabilitatea cardului și destinația acestuia 

este specificată la recepție, în momentul 

închirierii camerei și scrierii acestuia.

Cititor card in sistem hotelier pentru lift si 

acces clădire.

Totul așa cum iți dorești

UȘOR DE UTILIZAT, MULTE DE 

ARĂTAT

Software-ul este utilizat pe diferite 

nivele de acces, pentru mai mulți 

utilizatori, fiecare având parolă 

proprie. Criptarea diferitor carduri: 

manager card, cleaner card, floor card, 

building card, guest card etc. Cardul 

oaspete este valabil doar în intervalul 

de timp în care este închiriată camera. 

Se pot efectua rezervări, schimburi de 

camere etc.  Se pot scoate rapoarte - 

închirieri cameră, oaspeți, deschideri 

camere etc. în format XLS.  

ELEGANȚĂ, FIABILIATE, 

INTELIGENȚĂ

Montarea yalle -i poate fi efectuată foarte 

ușor conform manualului de instrucțiuni. 

Yalle -le sunt concepute pentru a nu fi 

necesară înlocuirea ușilor vechi, ci doar 

înlocuirea yalle -i existente.

Funcționează cu 4 baterii de 1,5 V AA și 

NU necesită cablare. Viabilitatea bateriilor: 

la o medie de 25 deschideri pe zi, este de 

minim 1 an. Cu o temperatură de 

funcționare de -30 C, yalle -le pot fi folosite 

și la exterior. Yalle-le pot fi programate pe 

modul liberă trecere. yalla existentă la EX: 

intrare în clădire: în intervalul de oră 9-22 

liberă trecere; după ora 22 accesul e permis 

doar pe bază de card.  din “Cutia neagră”

interiorul yalle -i înregistrează ultimele 

1000 accesări, reușind astfel monitorizarea 

și rezolvarea problemelor nedorite.

SIMPLITATE ȘI PRECIZIE

sas

Card proximitate radio frecvență “RF” TEMIC are  

viabilitatea limitată doar prin distrugere. Cardul permite 

deschiderea doar în perioada sau intervalele de timp și 

camerele specificate la scrierea cardului, închirierii camerei.  

Cele 16 sectoare ale cardului MIFARE (1K) permit 

utilizarea cardului și cu alte scopuri (barieră, piscină, etc).

Cardul poate fi personalizat prin imprimare sau prin 

înfoliere.

    S O L U ȚI I  A D A P TA T E

        Consultanții noștri asigură  

                îndeplinirea cerințelor

         Oferte și produse adaptate 

                în funcție de necesitate

                 G A R A N ȚI E

            Extinsă până la 3 ani

         Contract post garanție

   Soluționarea problemelor 

         în maxim 48h

         Suport tehnic 24/24 h

        N E  E V I D E N ȚI E M

                    Servicii complete

                      Produse fiabile

             Seriozitate

                    Promptitudine

               Portofoliu clienți

             Vechime pe piață

COMODITATE, GESTIUNE, 

SIGURANȚĂ, CONTROL

sas

Încuietori de vestiar cu card de 

proximitate tip brățară rezistent 

la apă. Funcțional pe bază de 

baterii în sistem simplu sau 

funcții hoteliere.
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ASPECT 

sas

Montat pe perete, 

afișează la exterior 

statutul camerei setat 

de client din interiorul 

camerei prin ecranul 

TouchScreen. 

cazare piscina shopping alteleparcare

card
mifare
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iale hoteliere

SS PB SS PB HB AB

V200 V600

iale hoteliere
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SS PB HB AB SS PB HB AB

iale hoteliere

V3001 V011

iale hoteliere
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Economizator energie

disponibil în 3 variante, 
funcțional doar cu:
1) cardul de la recepție
2) cardul specific camerei
3) cardul valabil închirierii

Status info cameră

Clientul setează 
din interior statusul 
camerei care va fi 
afișat exterior.

Thermostat hotelier pe bază de card

În lipsa cardului în economizator, temperatura camerei este pe modul 
“economic” pre-stabilit. Dacă, cardul este în economizator, se comută 
automat modul “confort” și temperatura poate fi reglată manual.

Cititor card

- lift: deplasare automată la 
etajul camerei închiriate în 
intervalul de valabilitate 
conform inchirierii
- acces clădire: cu cardul 
camerei și în intervalul de 
valabilitate conform inchirierii
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Incuietoare vestiar

Acces card tip brățară rezistent la apă
Funcțional pe bază de baterii 4XAA
Funcționale în sistem hotelier 
(închiriere) sau Stand Alone 
(programabile cu cardul MASTER)

- Tehnologie japoneză de ultimă generație: nici un zgomot, nici o vibrație
- Evaporare automată a apei
- Iluminare interioară: lampă cu LED-uri
- Economie energie prin thermostat
- Interior în totalitate din aluminiu: răcire rapidă, nici un miros
- Refrigerare R600a (C4H10): sănătos, mediu protejat

- Temperatura de răcire: 3 ~ 8 ℃ 

accesorii hoteliere accesorii hoteliere

www.romdaf.rooffice@romdaf.ro

Minibar



parking check-in acces electricitate

cumpărăturigymrestaurantcheck-out

blocare interior auto deblocare ieșire rapidăieșire antipanică

blocare interior citire card acces restrictionatnu deranja

Principiu

Funcții iale

Ce trebuie să știm

Utilizare software pe nivel de acces și utilizatori, fiecare cu parolă proprie.

Tipuri de carduri:
 - GUEST card: deschide camera specificată doar în perioada 
închiriată (valabilitate card).
 - GUEST GROUP card: cardul oaspete deschide mai multe camere 
specificate la închiriere (grupuri). 
 - MASTER card: deschide toate ușile chiar dacă, clientul e blocat în 
interior (DND).
 - CLEANER card: deschide ușile în cazul în care, clientul nu este 
blocat în interior (DND).
 - GROUP CLEANER: deschide anumite uși în cazul în care, clientul 
nu este blocat în interior (DND).
 - FLOOR card: deschide toate ușile de pe un anumit etaj
 - BUILDING card: deschide ușile dintr-o anumită clădire (complex 
hotelier).
 - EMERGENCY card: comută iala pe “liberă trecere” (modul deschis) 
și ulterior ușa se deschide prin simpla apăsare de maner.

Recepție:
 - închiriere cameră: pe zi sau pe oră. La sfarșitul perioadei de 
închiriere, cardul expiră automat și nu mai poate deschide ușa.
 - rezervare: identificare automată de camere disponibile pe dată.
 - schimbare cameră: cu acelaș card deja închiriat prin apăsare buton 
“room change” și selectare cameră dorită.
 - prelungire ședere: prelungirea perioadei de închiriere și expirarea 
cardului prin buton “postpone”.
 - check-in: se alege camera dorită, se alege perioada de închiriere și 
apoi “ISSUE”. Opțional se introduc datele clientului și suma de închiriere pe 
zi sau pe oră.
 - check-out with card: la restituirea cardului, prin butonul “check-out 
with card” camera este identificată automat și se eliberează. 
 - check-out without card: se intră în camera dorită și se apasă “check 
out without card”.
 - afișare status cameră: vacant, hour used, rented remind, cleaning 
room, maintenance, guest, guest group. 

Rapoarte:
 - scriere carduri.
 - închiriere cameră.
 - deschidere uși.

control acces hotelier control acces hotelier

www.romdaf.rooffice@romdaf.ro
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Optiuni manere
si culori

Detalii montaj si optiuni

Economizator
si status
info camera

Montaj 
Braosca EUMontaj iala V200

braosca EU



1‐9 buc 10‐30 buc 31‐100 buc 101‐ **

89 € 85 € 73 € 68 €

102 € 97 € 84 € 78 €

94 € 89 € 78 € 73 €

99 € 94 € 83 € 78 €

102 € 97 € 84 € 78 €

122 € 116 € 101 € 94 €

Card
* Minim 300 buc

30 € 24 € 20 € 18 €

* Preturile nu contin TVA. Termen de livrare 45‐60 zile in cazul celor inexistente pe stoc

* Plata 50% avans, 50% la livrare. Curs euro BNR din ziua faturarii +0,1%

* Discount plata integrala in avans: 5% (in cazul celor inexistete pe stoc)

* Preturi acordate pentru iale hoteliere cititor card TEMIC

* Preturi iale cititor card MIFARE: +5 euro/iala

* Culori standard: gold, silver

* Optiuni culoare ‐ Bronze, Red Copper, Black: +5 euro/iala

* Economizator de energie functionabil doar cu cardul specific camerei in regim inchiriere camera (validitate): +5 euro / economizator

Record Collector ‐ istoric accesari

V200 Eu  
promotie 

V3001

V012 L

V600 Eu

Card imprimat logo beneficiar F/V

                                                           Control acces hotelier

170 €Software

Economizator energie functionabil 
doar cu cardul primit la receptie

150 €

3,0 €

270 €Encoder (aparat scris carduri)

2 €

V014S

VC800

placerea accesului
romdaf 7ani







INSIDE PANEL

OUTSIDE PANEL

18 19 21
pret
euro 24 27 26 23

18 20 66
pret
euro 63 79 12 138145
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