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kontroler wejścia

programator kart

bramofon

werykuje dostęp
pracowników do wybranych
stref hotelu, np. parking,
siłownia, SPA

podłączony do komputera w
recepcji. Razem z programem
służy do konguracji systemu i
tworzenia kart gości i personelu

instalowany przy głównych
wejściach do hotelu
i na teren obiektu

bluecard

`
opis funkcjonalnosci
`

PROGRAMOWANIE elementów systemu kontroli dostępu realizowane jest
USB

za pomocą programatora i oprogramowania zainstalowanego na
komputerze w recepcji hotelowej.

`
STRUKTURA SYSTEMU kontroli dostępu bluesystem ma budowę
drzewiastą, w której możemy wyodrębnić zamki do poszczególnych
pokoi, sektory umożliwiające dostęp do wybranych pokoi oraz
różne prole użytkowników o kongurowalnych uprawnieniach.

KARTY SYSTEMU można podzielić na dwa rodzaje, programujące

card
card
card

i otwierające. Karty programujące, do których zaliczamy kartę
autoryzacji, pokoju, zegara, blokująca, kolektora danych i sektora,
służą tylko do programowania zamka. Karty otwierające, do których
zaliczamy kartę budynku, piętra, gościa, master, obsługi i alarmu, służą
do otwierania zamka.

FUNKCJA SALI KONFERENCYJNEJ pozwala zaprogramować
zamek w tryb „NORMALLY OPEN”, co umożliwia wielokrotne otwieranie
drzwi bez używania karty zbliżeniowej. Po zakończeniu spotkania
w prosty sposób można zamknąć zamek, wystarczy nacisnąć klamkę
i przyłożyć kartę zbliżeniową.

RAPORTY dostępne w programie bluesystem pozwalają na
kontrolę wszystkich wejść zrealizowanych w obiekcie w funkcji
czasu, pokoju i użytkownika. Z raportów uzyskamy informacje kto,
kiedy i z którego pokoju korzystał.

`
WYJSCIE
AWARYJNE każdy zamek marki bluecard posiada funkcję
„EMERGENCY LOCK”, która umożliwia szybkie otwarcie zaryglowanych
drzwi. Wystarczy nacisnąć klamkę zamka.

bluecard

funkcjonalnosci

`
zamkow

bluecard
obsługa
kart RFID

klamka
wandaloodporna

card

wymagany
programator

grubość
drzwi

EU standard
55x72 mm

28-70 mm

zarządzanie
użytkownikami

rejestr
operacji

sygnalizacja
LED

wyjście
ewakuacyjne

blokada
rygla

ukryty
klucz

alarm niskiego
poziomu baterii

alarm otwartych
drzwi

funkcja
Do Not Disturb

wilgotność
20-95%

temperatura
-20°C ÷ 60°C

USB

cabinet
classic

cabinet
glass

zamki
hotelowe
do drzwi
i szafek

model
glass

model
mini

model
classic

KOLORY

kontrolery
domofony
kontroler
`
wejscia

kontroler
windy

GLASS
gray

CLASSIC
white

`
wylaczniki

domofon

ELEGANT
gold

`

pradu na
`

karte klucz
`

GLASS
gray

GLASS
black

ELEGANT
silver

bluecard

akcesoria
programator RFID

karta RFID

brelok RFID

opaska RFID

bluecard

zamek do drzwi

LATA

GWARANCJA

4

Model:
Kolory:

innovate glass
black nickel

satin pearl

okucie wykończone czarnym
hartowanym szkłem - gwarancja
piękna, jakości i wytrzymałości
elektronika i nieulotna pamięć Flash
wewnątrz okucia, wbudowany zegar,
kalendarz i rejest ostatnich operacji
niebieska dioda LED podświetla miejsce
zbliżenia karty, informuje o statusie zamka
i stanie naładowania baterii
zamek działa na kartę żbliżeniową
Temic T5557/Mifare 1K
wielofunkcyjna klamka: luźna klamka
wandaloodporna zapobiega jej
uszkodzeniu przy próbach otwarcia
zamkniętych drzwi; uniesienie klamki
do góry powoduje wysunięcie rygla;
funkcja antypanic umożliwia szybkie
otwarcie drzwi z wysuniętym ryglem
ukryta wkładka mechaniczna,
komplet 2 kluczy do otwarć awaryjnych

Funkcjonalności zamka
obsługa kart
Temic/Mifare

okucie ze
szkła

program do
zarządzania

EU standard
55x72 mm

alarm stanu
baterii

alarm otwartych
drzwi

blokada
rygla

ukryty
klucz

funkcja
Do Not Disturb

rejestr
operacji

sygnalizacja
LED

card

funkcja
emergency

innovate glass

Parametry techniczne
Obsługiwane standardy RFID

zamek wpuszczany

okucie wewnętrzne/zewnętrzne
62 mm

▪ Temic
▪ Mifare

Wykonanie

245 mm

▪ okucia - hartowane szkło/stop cynku
▪ zamek wpuszczany - stal nierdzewna

125 mm

Zasilanie i użytkowanie
▪ 4 x 1.5V baterie AAA
▪ alarm niskiego stanu baterii
▪ czas pracy na 1 kpl baterii do
10 tys. otwarć lub 1 rok

Warunki pracy
▪ temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
▪ wilgotność od 20 do 95%,
bez kondensacji
▪ IP54

Wymiary

Bezpieczeństwo

A - 55 mm

D - 160 mm

G-13mm

J-26mm

B - 72 mm

E-230mm

H-20mm

K-10mm

C - 22 mm

F-79mm

I-13mm

L-38mm

Zalety
zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na
wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od
wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę
wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości
hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola
dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i
szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż
zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego
zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu
nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe
otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

▪ karta zbliżeniowa zamiast klucza
umożliwia szybką blokadę/zmianę
uprawnień dostępu w momencie
zgubienia/kradzieży karty
▪ ukryta wkładka mechaniczna
otwierana kluczem
▪ alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
▪ funkcja wyjścia awaryjnego
▪ pamięć ostatnich 500 operacji
▪ sygnalizacja LED informująca o statusie
zamka
▪ funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe
▪ czas otwarcia 7s
▪ obsługa 64000 użytkowników,
256 stref dostępu, 256 grup
użytkowników
▪ kalendarz operacji i użytkowników
▪ obsługa kart: systemu, programującej, zegara, budynku, piętra,
pokoju, obsługi, alarmu, master
▪ funkcja sali konferencyjnej
▪ dźwiękowa i wizualna sygnalizacja
statusu zamka (sygnał beep i niebieska
dioda LED)

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania
programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest
stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia
z zamontowanymi zamki bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie
kart programujących, za pomocą których będziemy mogli
zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu
zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart
zbliżeniowych bluecard.
EN 14846: 2008
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Model:
Kolory:

innovate window
black nickel

satin pearl

okucie wykończone czarnym
hartowanym szkłem - gwarancja
piękna, jakości i wytrzymałości
elektronika i nieulotna pamięć Flash
wewnątrz okucia, wbudowany zegar,
wyświetlacz LED
niebieska dioda LED podświetla miejsce
zbliżenia karty, informuje o statusie zamka
i stanie naładowania baterii
zamek działa na kartę żbliżeniową
Temic T5557/Mifare 1K
wielofunkcyjna klamka: luźna klamka
wandaloodporna zapobiega jej
uszkodzeniu przy próbach otwarcia
zamkniętych drzwi; uniesienie klamki
do góry powoduje wysunięcie rygla;
funkcja antypanic umożliwia szybkie
otwarcie drzwi z wysuniętym ryglem
ukryta wkładka mechaniczna,
komplet 2 kluczy do otwarć awaryjnych

Funkcjonalności zamka
obsługa kart
Temic/Mifare

okucie ze
szkła

program do
zarządzania

EU standard
55x72 mm

alarm stanu
baterii

alarm otwartych
drzwi

blokada
rygla

ukryty
klucz

funkcja
Do Not Disturb

rejestr
operacji

sygnalizacja
LED

card

funkcja
emergency

innovate window

Parametry techniczne
Obsługiwane standardy RFID

zamek wpuszczany

okucie wewnętrzne/zewnętrzne
62 mm

▪ Temic
▪ Mifare

Wykonanie

245 mm

▪ okucia - hartowane szkło/stop cynku
▪ zamek wpuszczany - stal nierdzewna

125 mm

Zasilanie i użytkowanie
▪ 4 x 1.5V baterie AAA
▪ alarm niskiego stanu baterii
▪ czas pracy na 1 kpl baterii do
10 tys. otwarć lub 1 rok

Warunki pracy
▪ temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
▪ wilgotność od 20 do 95%,
bez kondensacji
▪ IP54

Wymiary

Bezpieczeństwo

A - 55 mm

D - 160 mm

G-13mm

J-26mm

B - 72 mm

E-230mm

H-20mm

K-10mm

C - 22 mm

F-79mm

I-13mm

L-38mm

Zalety
zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na
wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od
wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę
wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości
hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola
dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i
szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż
zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego
zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu
nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe
otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

▪ karta zbliżeniowa zamiast klucza
umożliwia szybką blokadę/zmianę
uprawnień dostępu w momencie
zgubienia/kradzieży karty
▪ ukryta wkładka mechaniczna
otwierana kluczem
▪ alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
▪ funkcja wyjścia awaryjnego
▪ pamięć ostatnich 500 operacji
▪ sygnalizacja LED informująca o statusie
zamka
▪ funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe
▪ czas otwarcia 7s
▪ obsługa 64000 użytkowników,
256 stref dostępu, 256 grup
użytkowników
▪ kalendarz operacji i użytkowników
▪ obsługa kart: systemu, programującej, zegara, budynku, piętra,
pokoju, obsługi, alarmu, master
▪ funkcja sali konferencyjnej
▪ dźwiękowa i wizualna sygnalizacja
statusu zamka (sygnał beep i niebieska
dioda LED)

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania
programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest
stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia
z zamontowanymi zamki bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie
kart programujących, za pomocą których będziemy mogli
zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu
zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart
zbliżeniowych bluecard.
EN 14846: 2008
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Model:
Kolory:

mini
satin pearl

brushed steel

brushed gold
wielofunkcyjna klamka: luźna klamka
wandaloodporna zapobiega jej
uszkodzeniu przy próbach otwarcia
zamkniętych drzwi; uniesienie klamki
do góry powoduje wysunięcie rygla;
funkcja antypanic umożliwia szybkie
otwarcie zaryglowanych drzwi

ukryta elektronika zamka wewnątrz okucia,
wbudowana nieulotna pamięć Flash, zegar,
kalendarz, pamięć ostatnich operacji
zamek działa na kartę żbliżeniową
Temic T5557/Mifare 1K
niebieska dioda LED podświetla miejsce
zbliżenia karty, informując o statusie zamka
i stanie naładowania baterii
ukryta wkładka mechaniczna,
komplet 2 kluczy do otwarć
awaryjnych

Funkcjonalności zamka
obsługa kart
Temic/Mifare

sygnalizacja
LED

program do
zarządzania

EU standard
55x72 mm

alarm stanu
baterii

blokada
rygla

ukryty
klucz

funkcja
Do Not Disturb

rejestr
operacji

card

funkcja
emergency

CA RD
HE RE

CARD HERE

alarm otwartych
drzwi

mini

Parametry techniczne
Obsługiwane standardy RFID

zamek wpuszczany

okucie zewnętrzne
55 mm

▪ Temic
▪ Mifare

130 mm

Wykonanie
125 mm

▪ okucia - polerowany ABS/stop cynku
▪ zamek wpuszczany - stal nierdzewna

CARD HERE

Zasilanie i użytkowanie
55 mm

okucie wewnętrzne
55 mm

▪ 4 x 1.5V baterie AAA
▪ alarm niskiego stanu baterii
▪ czas pracy na 1 kpl baterii do
10 tys. otwarć lub 1 rok

Warunki pracy
125 mm

68 mm

62 mm

Wymiary

▪ temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
▪ wilgotność od 20 do 95%,
bez kondensacji
▪ IP54

Bezpieczeństwo

A - 55 mm

D - 160 mm

G-13mm

J-26mm

B - 72 mm

E-230mm

H-20mm

K-10mm

C - 22 mm

F-79mm

I-13mm

L-38mm

Zalety
zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na
wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od
wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę
wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości
hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola
dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i
szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż
zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego
zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu
nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe
otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

▪ karta zbliżeniowa zamiast klucza
umożliwia szybką blokadę/zmianę
uprawnień dostępu w momencie
zgubienia/kradzieży karty
▪ ukryta wkładka mechaniczna
otwierana kluczem
▪ alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
▪ funkcja wyjścia awaryjnego
▪ pamięć ostatnich 500 operacji
▪ sygnalizacja LED informująca o statusie
zamka
▪ funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe
▪ czas otwarcia 7s
▪ obsługa 64000 użytkowników,
256 stref dostępu, 256 grup
użytkowników
▪ kalendarz operacji i użytkowników
▪ obsługa kart: systemu, programującej, zegara, budynku, piętra,
pokoju, obsługi, alarmu, master
▪ funkcja sali konferencyjnej
▪ dźwiękowa i wizualna sygnalizacja
statusu zamka (sygnał beep i niebieska
dioda LED)

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania
programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest
stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia
z zamontowanymi zamki bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie
kart programujących, za pomocą których będziemy mogli
zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu
zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart
zbliżeniowych bluecard.
EN 14846: 2008
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Model:
Kolory:

classic
ancient bronze

brushed steel

brushed gold

elektronika zamka ukryta wewnątrz okucia,
wbudowana nieulotna pamięć Flash, zegar
i kalendarz, pamięć ostatnich operacji
niebieska dioda LED informuje o statusie
zamka i stanie naładowania baterii
zamek działa na kartę żbliżeniową
Temic T5557

wielofunkcyjna klamka: luźna klamka
wandaloodporna zapobiega jej
uszkodzeniu przy próbach otwarcia
zamkniętych drzwi;funkcja antypanic
umożliwia szybkie otwarcie drzwi z
wysuniętym ryglem

ukryta wkładka mechaniczna, komplet
2 kluczy do otwarć awaryjnych

Funkcjonalności zamka
obsługa kart
Temic/Mifare

sygnalizacja
LED

program do
zarządzania

EU standard
55x72 mm

alarm stanu
baterii

blokada
rygla

ukryty
klucz

funkcja
Do Not Disturb

rejestr
operacji

card

funkcja
emergency

alarm otwartych
drzwi

classic

Parametry techniczne
Obsługiwane standardy RFID

zamek wpuszczany

okucie zewnętrzne
55 mm

▪ Temic
▪ Mifare

248 mm

Wykonanie
125 mm

▪ okucia - stop cynku
▪ zamek wpuszczany - stal nierdzewna

Zasilanie i użytkowanie
okucie wewnętrzne
55 mm

▪ 4 x 1.5V baterie AAA
▪ alarm niskiego stanu baterii
▪ czas pracy na 1 kpl baterii do
10 tys. otwarć lub 1 rok

248 mm

Warunki pracy
125 mm

Wymiary

▪ temperatura od -20 ° C do + 60 ° C
▪ wilgotność od 20 do 95%,
bez kondensacji
▪ IP54

Bezpieczeństwo

A - 55 mm

D - 160 mm

G-13mm

J-26mm

B - 72 mm

E-230mm

H-20mm

K-10mm

C - 22 mm

F-79mm

I-13mm

L-38mm

Zalety
zamków systemowych bluecard jest możliwość montażu na
wszystkich drzwiach, nowych i używanych. W zależności od
wybranego systemu pracy, zamki systemowe wpływają na poprawę
wygody, bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i gości
hotelowych. Kolejną zaletą zamków systemowych jest pełna kontrola
dostępu do wybranych pomieszczeń, monitoring otwarć oraz łatwa i
szybka obsługa za pomocą kart zbliżeniowych.

Montaż
zamków systemowych bluecard polega na wymianie starego
zamka wpuszczanego na bluecard EU standard oraz montażu
nowych okuć. Do zamontowania okuć należy wykonać dodatkowe
otwory montażowe zgodnie ze schematem otworowania.

Programowanie

▪ karta zbliżeniowa zamiast klucza
umożliwia szybką blokadę/zmianę
uprawnień dostępu w momencie
zgubienia/kradzieży karty
▪ ukryta wkładka mechaniczna
otwierana kluczem
▪ alarm niskiego stanu baterii <4,8 V
▪ funkcja wyjścia awaryjnego
▪ pamięć ostatnich 500 operacji
▪ sygnalizacja LED informująca o statusie
zamka
▪ funkcja NIE PRZESZKADZAĆ

Dane systemowe
▪ czas otwarcia 7s
▪ obsługa 64000 użytkowników,
256 stref dostępu, 256 grup
użytkowników
▪ kalendarz operacji i użytkowników
▪ obsługa kart: systemu, programującej, zegara, budynku, piętra,
pokoju, obsługi, alarmu, master
▪ funkcja sali konferencyjnej
▪ dźwiękowa i wizualna sygnalizacja
statusu zamka (sygnał beep i niebieska
dioda LED)

zamków systemowych bluecard wymaga zainstalowania
programatora i programu bluesystem. Następnym krokiem jest
stworzenie struktury systemu uwzględniającej wszystkie pomieszczenia
z zamontowanymi zamki bluecard. Kolejny etap to zaprogramowanie
kart programujących, za pomocą których będziemy mogli
zaprogramować wszystkie zamki systemowe. Od tego momentu
zaprogramowane zamki systemowe będą otwierane za pomocą kart
zbliżeniowych bluecard.
EN 14846: 2008
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Dane dystrybutora

Bluecard System
ul. Przekorna 26/30, 02-971 Warszawa
www.bluecardsystem.com

