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ELEMENTI HOTELSKEGA VARNOSTNEGA SISTEMA MLS

PREDNOSTI HOTELSKEGA VARNOSTNEGA SISTEMA MLS

PREDNOSTI IN ELEMENTI 

Hotelski varnostni sistem MLS vse-
buje vse funkcionalnosti,  potrebne 
za celovito obravnavo hotelskih 
gostov in zaposlenih. sistem je 
popolnoma modularen in ga lahko 
kadarkoli poljubno nadgrajujemo in 
razširjamo. 

Hotelski varnostni sistem MLS je 

vstopne kontrole in registracije 

lahko ustrezno nadgrajeni sistem 
uporabljamo tudi za kontrolo dos-

hotela (za goste in osebje) ter za 
evidenco prisotnosti zaposlenih v 
hotelu.
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Elektronski sobni terminal je lahko nam en kjerkoli v 
hotelski sobi.

Pomembne funkcionalnosti so:

1. Vklop/izklop
    elektrike v sobi

2. Zasebnost 3. Poziv za čiščenje

Gost ob vstopu v sobo 

vstavi svojo kartico v 

terminal, s čimer vklopi 

glavno električno stikalo. 

Ko kartico izvleče, ostane 

elektrika vklopljena za nek 

nastavljiv časovni interval.

S pritiskom na gumb       
               gost signalizira 
osebju, da ne želi da ga 
motijo. Na čitalniku pred 
vrati se vklopi modra 
lučka, ki oznanja osebju 
naj ne vstopa v sobo.

S pritiskom na gumb

                gost signalizira 

osebju, da želi da mu 

pospravijo sobo. Na 

čitalniku pred vrati se 

vklopi rumena lučka, ki 

željo gosta prikaže osebju.

4. Upravljanje z 
    elementi sobe

Vhodi in izhodi sobnega 

terminala omogočajo 

krmiljenje nekaterih ključnih 

elementov hotelske sobe, na 

licu mesta, ali pa na daljavo s 

pomočjo aplikacije Recepcija. 

S pomočjo izhodov krmilimo 

glavno električno stikalo in 

pa klimatsko napravo. Na prvi 

vhod je vezan senzor odpr-

tosti balkonskih vrat, ki tvori 

vezan pogoj za delovanje 

klimatske naprave. Na ostala 

dva vhoda lahko povežemo 

npr. SOS tipko ali senzor 

gibanja.

Sobni terminal S38

Aplikacija Recepcija
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GRADNIKI HOTELSKEGA SISTEMA

Krimljenje klimatske naprave


