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HÄFELE DT - LITE
HỆ THỐNG KHÓA ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH SẠN



WHY HÄFELE DT-LITE?  
VÌ SAO HÄFELE DT-LITE LÀ LỰA CHỌN 
TỐI ƯU CHO BẠN?
Guest room doors, hotel entrances, elevators and 
garage gates can be operated easily with a single key. 
The key can also be interfaced with the booking system 
for use in the restaurant, parking area and spa area.

Từ phòng khách, cửa ra vào khách sạn đến thang máy 
và cổng garage, mọi khu vực đều dễ dàng tiếp cận với 
chỉ với một tấm thẻ. Thẻ cũng được tích hợp vào hệ 
thống đặt phòng để khách sử dụng tại nhà hàng, bãi đỗ 
xe và khu vực spa.

Unique design

Häfele DT-Lite door and wall terminals are available 
in different finishes and lever styles. This provides 
an opportunity to select a unique and appropriate 
design aligned with the overall hotel look and feel.

Thiết kế độc đáo

Khóa điện tử Häfele DT-Lite mang thiết kế độc đáo 
và đa dạng từ mẫu tay nắm đến bề mặt hoàn thiện. 
Nhờ thế, các khách sạn có thể chọn thiết kế phù 
hợp và độc đáo cho riêng mình.

Mechanical emergency opening

Häfele DT-Lite door terminals can be opened with 
mechanical keys in case of emergency. That means 
doors can operated without a Häfele DT-Lite key. 
Advanced mechanical key security and audit trails of 
mechanical key use are also available. Cylinder can 
also be integrated with masterkey system. 
 

Chức năng mở khóa khẩn cấp

Các khóa cửa phòng của Häfele DT-Lite được tích 
hợp chức năng mở khóa khẩn cấp bằng chìa khóa 
cơ. Bạn có thể nâng cấp chức năng an toàn của chìa 
cũng như xem lại lịch sử sử dụng chìa. Ruột khóa có 
thể tích hợp chức năng Masterkey.
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Selection of attractive lever handles

Häfele has a selection of different lever handles. 
The material, finish, design and colour thereof are 
coordinated with the door terminal housings, rosettes 
and escutcheons.

Thiết kế tay nắm đa dạng, hấp dẫn

Bộ sưu tập tay nắm của Häfele đa dạng về chất liệu, 
bề mặt gia công, mẫu mã và màu sắc, phù hợp với 
nhiều loại khóa cũng như nắp che khóa.

Additional convenience: Touch-free 
with transponder technology

Häfele is an access control system based on passive 
RFID transponder technology. It does not require its 
own power supply, but obtains its communication 
energy from the electrical field of the door or wall 
terminal. That is one of the reasons why the Häfele 
system is cost-effective and fail-safe.

Tiện lợi: Công nghệ RFID

Häfele áp dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô 
tuyến (RFID), cho phép người dùng sử dụng dễ dàng 
mà không cần thẻ tiếp xúc trực tiếp với khóa. Thẻ tận 
dụng năng lượng từ trường điện tử của khóa trên tường 
hoặc đầu đọc cửa, dẫn đến hiệu quả tuyệt đối về chi 
phí lẫn hoạt động.

Mode/ Kiểu C

Mode/ Kiểu G Mode/ Kiểu J
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HMS

Key
Chìa khóa

Energy Saving 
Control Passive
Công tắc thẻ từ

Door terminal
Khóa cửa

Encoding Station ES500
Thiết bị mã hóa thẻ ES500

Portable Data Station PDS
Thiết bị truyền dữ liệu 

di động PDS

HMS interface
Giao diện hệ thống quản lý khách sạn
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FINISH 
BỀ MẶT HOÀN THIỆN 
 

Stainless Steel, matt 
Thép không gỉ, bóng mờ  

Champaigne gold, PVD
Vàng Sâm-panh, bóng

Brass, polished
Đồng, bóng

Rose gold, PVD
Vàng hồng, bóng

Outer module Inner module

HÄFELE DT - LITE HỆ THỐNG KHÓA ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH SẠN

HOW TO ORDER? 
• Häfele DT-Lite includes:  

• Outer door terminal  
• Inner door terminal 
• Cylinder

• Access Control includes:  
• Portable Data Station PDS 
• Encoding Station ES500 
• Management Software

ĐẶT HÀNG NHƯ THẾ NÀO? 
• Bộ khóa điện tử gồm:  

• Mặt khóa và tay nắm bên ngoài (kèm thân khóa) 
• Mặt khóa và tay nắm bên trong (kèm thân khóa) 
• Ruột khóa

• Bộ điều khiển bao gồm:  
• Thiết bị truyền dữ liệu di động PDS 
• Thiết bị mã hóa thẻ ES500 
• Phần mềm quản lý

Depending on the finish,  
lever handles look different. 
 
Tùy theo bề mặt gia công, tay nắm 
sẽ mang vẻ ngoài khác nhau.
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• Contactless activation by the use of Häfele DT-Lite key 
 Kích hoạt dễ dàng bằng thẻ đọc Häfele DT-Lite 

• Battery-powered, intelligent reading-station 
 Sử dụng nguồn pin, đầu đọc thông minh

• With real-time clock and logging of all operations 
 Lưu lại các hoạt động sử dụng khóa, kể cả thời gian truy nhập

• Door can be opened from inside at any time without keys 
 Có thể mở khóa từ phía trong mà không cần dùng chìa

• Infrared interface in the outer module for programming 
 Kết nối bằng tia hồng ngoại từ bộ xử lý chương trình bên ngoài

• Optional feature enhancements by additional macro-programs 
 Thêm chức năng nâng cao kết nối vào hệ thống

• Optional mechanical emergency opening by cylinder 
 Thêm chức năng mở khóa bằng chìa

• Technology: RFID 
 Công nghệ thẻ RFID thông minh

• Application: for internal doors (DT) 
 Áp dụng cho tất cả những cửa bên trong

Ambient temperature (operation) 
Nhiệt độ môi trường (khi hoạt động)

-22o C  -  +65o C

Relative humidity 
Độ ẩm tương đối

20 - 85%

Battery life 
Tuổi thọ của pin

Continuous openings > 70,000 cycles 
Mở liên tục 70.000 lần

Backset 
Khoảng cách từ mép cửa đến  

tâm lỗ khóa
60 mm

Spindle 
Trục kết nối

8 mm

Distance 
Khoảng cách

72 mm

Door thickness 
Độ dày cửa

35 - 95 mm

Standard 
Tiêu chuẩn

Main materials: stainless steel 
Vật liệu chính: thép không gỉ

Voltage supply 
Pin

Alkaline-manganese battery 1.5 V AA (4 pieces) 
Pin mangan kiềm 1.5 V AA (4 viên)

ACCESS
CONTROL - SIMPLY  

MANAGED
 

KIỂM SOÁT RA VÀO - 
DỄ DÀNG. 

 ĐƠN GIẢN.
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SPECIAL FEATURES 
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
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PROJECT REFERENCES 
DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

FRASER SUITES HOTEL
Location: Perth, Western Australia

Category: Dialock DT Lite, 
Door hardware

MERITON APARTMENTS - 
CHATSWOOD
Location:  Sydney, New 
South Wales, Australia
Category: Dialock DT Lite, 
Door hardware

MERITON APARTMENTS - NORTH RYDE 
Location:  Sydney, New South Wales, Australia
Category: Dialock DT Lite, Door hardware
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PARADISE HOTEL 
Location:  Ha Long, Quang Ninh, Vietnam
Category: Dialock DT Lite, Door hardware

SAPALY HOTEL
Location:  Lao Cai, Vietnam
Category: Dialock DT Lite, 
Door hardware

GERUCO HOTEL 
Location:  Quang Ninh, Vietnam
Category: Dialock DT Lite,Door hardware

PROJECT REFERENCES/ DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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SEVENTEEN HOTEL
Location:  Da Nang, Vietnam

Category: Dialock DT Lite, Door hardware

NHI PHI HOTEL
Location:  Nha Trang Vietnam
Category: Dialock DT Lite, Door hardware

RICHLAND SOUTHERN APARTMENT
Location:  Hanoi, Vietnam
Category: Dialock DT Lite, Door hardware

PROJECT REFERENCES/ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

08 / Häfele DT-Lite



Công ty TNHH Häfele Việt Nam: Lầu 3, Tòa nhà Ree, Số 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 8) 39 113 113  Email: info@hafele.com.vn
 

www.hafele.com.vn


