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Sistemul de control acces bluetooth 
Un management complet şi automatizat al control accesului. 

Posibilitatea de deschidere prin telefon, amprentă, cod, card 

sau chiar şi cheie mecanică. Se pot genera şi trimite invitaţii 

bluetooth şi coduri de acces permanente, temporare, ciclice 

sau o singură deschidere. Aplicaţia IOS şi Android poate 

gestiona un număr nelimitat de locaţii.

Sistemul office

Sistemul rezidenţial oferă un control acces facil cu ajutorul 

aplicaţiei IOS şi Android. Accesul se realizează prin 

amprentă, telefon, cod sau card. Musafirii pot primi o 

invitaţie bluetooth sau un cod de access permanent sau 

temporar. Pentru soluţionarea problemelor nedorite, se 

poate trimite o invitaţie bluetooth sau un cod pentru o 

singură deschidere.

Sistemul office de control acces oferă posibilitatea 

proprietarului de a închiria spaţiul comercial şi a oferi chei 

virtuale oricând şi de oriunde, direct din app IOS şi Android. 

Angajatorul poate permite accesul ciclic sau permanent cu 

interval orar şi poate vizualiza oricând istoricul de accesări. 

Angajatul se poate bucura de un acces rapid direct cu 

telefonul. 

Sistemul rezidenţial 

Sistemul hotelier de control acces este conceput pentru a 

putea automatiza regimul de cazare AIRBNB, BOOKING, 

EXPEDIA etc, nefiind nevoie de întalnirea cu clientul pentru 

predarea şi primirea cheilor de acces. Invitaţia bluetooth şi 

codul de acces poate fi generate conform perioadei de 

cazare. Firma de curăţenie beneficiază de acces ciclic sau 

permanent cu interval orar. Istoricul de accesări poate fi 

vizualizat direct din app IOS şi Android.

Sistemul hotelier

Control acces mobile App

www.romdaf.ro

Aplicaţia mobilă

Soluţia ideală pentru uşi metalice şi de interior, porţi sau

automatizări existente (interfon, uşi glisante, garaj, barieră etc).



Ÿ Timp deschidere: ≈ 1.5 sec

Ÿ Deschidere prin bluetooth IOS Android, cod,              

card sau cheie mecanică

Ÿ Comunicare: Bluetooth 4.0 ble

Ÿ System: Android 4.3 / IOS 7.0 above

Ÿ Viabilitate: ≈ 1 an

Ÿ Curent funcţionare: ≤200mA

Ÿ Curent static: ≤30uA

Ÿ Alimentare: baterii 4 X AA

Ÿ Umiditate: 20% ~ 90%

Ÿ Temperatură funcţionare: -20ºC ~ +60ºC

Ÿ Aluminiu

Yala inteligentă BT866 pentru
uşi metalice sau de interior

220 €

www.romdaf.ro

60 €

Ÿ Conectivitate la reteaua wireless locala

Ÿ Management acces online

Ÿ Notificari in timp real

Ÿ Distanta necesara fata de yala” 4-5m 

(10 m in camp deschis)

Ÿ Alimentare 220V

Ÿ Transforma sistemul offline in online

Bluetooth
Gateway

Produse



Ÿ Temperatură funcţionare: -20ºC ~ +60ºC

Ÿ Deschidere prin bluetooth IOS Android, amprentă, 

cod, card sau cheie mecanică

Ÿ Viabilitate: ≈ 1 an

Ÿ Alimentare: baterii 4 X AA

Ÿ Comunicare: Bluetooth 4.0 ble

Ÿ Aliaj de zinc

Ÿ Timp deschidere: ≈ 1.5 sec

Ÿ Curent funcţionare: ≤200mA

Ÿ Umiditate: 20% ~ 90%

Ÿ Curent static: ≤30uA

Ÿ System: Android 4.3 / IOS 7.0 above

440 €

Yala FP80 pentru
regim rezidenţial

www.romdaf.ro

180 €

160 €

Ÿ Timp deschidere: ≈ 1.5 sec

Ÿ Curent static: ≤30uA

Ÿ Umiditate: 20% ~ 90%

Ÿ Aliaj de zinc

Ÿ Comunicare: Bluetooth 4.0 ble

Ÿ Deschidere prin bluetooth IOS Android, cod, card      

sau cheie mecanică

Ÿ Temperatură funcţionare: -20ºC ~ +60ºC

Ÿ Alimentare: baterii 4 X AA

Ÿ Curent funcţionare: ≤200mA

Ÿ System: Android 4.3 / IOS 7.0 above

Ÿ Viabilitate: ≈ 1 an

Ÿ Alimentare: 12 VDC

Ÿ Timp deschidere: ≈ 1.5 sec

Ÿ Temperatura functionare: -20ºC ~ +60ºC

Ÿ Umiditate: 20% ~ 90%

Ÿ ABS

Ÿ Suport yală electromagnetică NO, NC

Ÿ Comunicare: Bluetooth 4.0 ble

Ÿ System: Android 4.3 / IOS 7.0 above

Ÿ Deschidere prin bluetooth IOS Android, cod, card      

Yala BT818
pentru porţi

Cititor de perete BTK01
pentru automatizări existente

Produse



Romdaf
Str. Donath, nr. 180, Cluj-Napoca

400331, Romania

www.romdaf.ro

Rezidenţial și office

ovidiu.dafinca@romdaf.ro   

+40 732 438 211

Regim hotelier

claudiu@romdaf.ro

+40 743 319 838




