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H εταιρία



Μεγαλώνοντας 
σε έναν κόσμο 
έμπνευσης
Από το 1934 η οικογένεια Σιμωνίδη με φαντασία 
επινοεί, σχεδιάζει, δοκιμάζει, και κατασκευάζει 
εξαρτήματα για την βιομηχανία. Ξεκινώντας 
από την Ελλάδα, συνεχίζοντας στις ΗΠΑ για 
τρείς δεκαετίες και επιστρέφοντας δυναμικά 
στην Ελλάδα, με την ίδρυση της Saimon Bros. 
Βασικός στόχος της εταιρίας είναι η δημιουργία 
καινοτόμων προϊόντων για την βιομηχανία του 
τουρισμού, συνδυάζοντας την εμπειρία, τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την τεχνολογία των 
νέων γενεών.



Το εργοστάσιο

Έργα
Με περισσότερες από 300.000 ηλεκτρονικές 
κλειδαριές τοποθετημένες σε ξενοδοχεία της 
Ευρώπης, η Saimon Bros καθημερινά εξελίσσεται 
και αναγνωρίζεται ως βασικός προμηθευτής 
γνωστών ξενοδοχειακών αλυσίδων όπως:

SAIMON BROS SA
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AH Saimon Bros διαθέτει μια οργανωμένη μονάδα 
κάθετης παραγωγής, από τον σχεδιασμό του 
προϊόντος, μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής  
του, την εγκατάσταση και την υποστήριξη στον 
τελικό καταναλωτή.

Από το Α έως το Ω

SAIMON BROS SA
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Τμήμα σχεδιασμού

1. Τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων 

(Σχεδιασμός καλουπιών / κατά παραγγελία 
σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και 
εξαρτημάτων)

Τμήματα παραγωγής

2. Τμήμα επεξεργασίας μετάλλου 
3. Τμήμα φινιρίσματος 
4. Τμήμα παραγωγής καλουπιών
5α, 5β. Τμήμα βαφής 
6. Τμήμα παραγωγής πλαστικών
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7. Τμήμα εκτύπωσης καρτών
8. Τμήμα παραγωγής καλωδιώσεων
9. Τμήμα συναρμολόγησης και προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών 
10. Τμήμα συναρμολόγησης

SAIMON BROS SA
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Τμήμα παραγωγής λογισμικού

11. Windows / APP
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Τμήματα υποστήριξης

12. Υποστήριξη remote & εκπαίδευση
13. Υποστήριξη onsite & εγκατάσταση προϊόντων
14. Ανταλλακτικά & εξαρτήματα



Toμείς προιόντων για
το ξενοδοχείο σας
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Τομείς προϊόντων για
το ξενοδοχείο σας 

SAIMON BROS SA
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Hλεκτρονικές
κλειδαριές

Προσαρμογή σε όλα τα είδη πορτών χωρίς 
περιορισμούς τύπου και πάχους

Ο αρχικός σχεδιασμός των ηλεκτρονικών 
κλειδαριών της Saimon Bros βασίστηκε σε 5 
βασικούς πυλώνες:

Αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Ιδανικές για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους

Προοπτική μελλοντικής αναβάθμισης

Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων και σχεδίων 
πόμολων ανάλογα με την αρχιτεκτονική του 
καταλύματος

 Παροχή ανταλλακτικών με εύκολη αντικατάσταση

1

2

3

4
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8700XG.EU

Επίλεξε το χρώμα σου!

Satin brassElite blackout Elite titanium White

Ηλεκτρονική κλειδαριά

Αναμφισβήτητα από τους πελάτες της εταιρίας το πιο αποδεκτό
classic μοντέλο που χρησιμοποιείται και συνδυάζει την
αξιοπιστία με την αισθητική του εσωτερικού χώρου.

Προσαρμόζεται άψογα σε όλα τα πάχη πόρτας ακόμα και στις
ήδη υπάρχουσες πόρτες, ενώ δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την
εγκατάστασή της.

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια
ζωής πάνω από 11/2  έτος.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη

SAIMON BROS SA
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Εσωτερική όψη / κλείδωμα Όψη προφίλ Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

Μπαταριοθήκη

Classic

19



Για τους περισσότερους το bestseller προϊόν της εταιρίας.
Δοκιμασμένη σε πόρτες εξωτερικού χώρου όπου εκτίθενται σε
ακραίες καιρικές συνθήκες.

Ιδανική αφού προσαρμόζεται άψογα σε όλα τα πάχη πόρτας ακόμα 
και στις ήδη υπάρχουσες πόρτες ενώ δεν απαιτεί
καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της.

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια
ζωής πάνω από 1 1/2 έτος.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

8700XG.EU extreme

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

Επίλεξε το χρώμα σου!

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη

Satin brassElite blackout Inox satinWhite

Extreme
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Εσωτερική όψη / κλείδωμα Όψη προφίλ Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

Μπαταριοθήκη



SAIMON BROS SA

Διαθέτει minimal σχεδιασμό και τοποθετείται ταυτόχρονα σε 
εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Με υλικό inox 316 και προδιαγραφές ip65 η E-zabella είναι ειδικά 
σχεδιασμένη να αντέχει σε πόρτες εξωτερικού χώρου όπου
εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες (υγρασία, αλμύρα).

Προσαρμόζεται άψογα σε όλα τα πάχη πόρτας ακόμα και στις ήδη 
υπάρχουσες πόρτες ενώ δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την
εγκατάστασή της.

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια 
ζωής πάνω από 11/2 έτος.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

E-zabella

22

Ηλεκτρονική κλειδαριά

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη

Επίλεξε το χρώμα σου!

Satin brassElite blackout Tungsten Inox satin

Minimal
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Εσωτερική όψη / κλείδωμα Όψη προφίλ Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

Μπαταριοθήκη



E-cross E-resurrection

Inox satin Satin brass Elite blackout Clear coating

Κατά γενική ομολογία η E-cross θεωρείται "μοναδική", καθώς 
συνδυάζει πολλές δυνατότητες μαζί.

Σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε όλα τα πάχη και τύπους profil 
πόρτας: ξύλινες, αλουμινίου, PVC, πυρασφάλειας, θωρακισμένες. 
Άψογη εφαρμογή στις ήδη υπάρχουσες πόρτες με μηχανικές 
κλειδαριά! Ιδανική ταυτόχρονα για πόρτες εσωτερικού αλλά και 
εξωτερικού χώρου που εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 
Κατάλληλη για κεντρικές ή κοινόχρηστες εισόδους.

Δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της. Λειτουργεί 
αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια ζωής πάνω 
από 11/2 έτος.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

Προαιρετικά  E-cross E-resurrection διατίθεται επιπλέον με 
μηχανικό σώμα κλειδαριάς για πόρτες αλουμινίου ή ξύλινες με 
γωνιακό ή ρυθμιζόμενο αντίκρισμα και κύλινδρο πόμολου σε 
χρυσό ή νίκελ με κλειδιά έκτακτης ανάγκης και μάστερ.

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη

Επίλεξε το χρώμα σου!

Unique
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Εσωτερική όψη / κλείδωμα Όψη προφίλ Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

Μπαταριοθήκη



Αδιαμφισβήτητα  αποτελεί την λύση όταν η είσοδος του δωματίου 
είναι συρόμενη πόρτα!

Σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε όλα τα πάχη και τύπους profil 
συρόμενων: ξύλινες, αλουμινίου, PVC (εκτός ανασηκώμενων).

Άψογη εφαρμογή στις ήδη υπάρχουσες συρόμενες με προσθήκη 
ειδικού τεμαχίου.

Ιδανική ταυτόχρονα για πόρτες εσωτερικού αλλά και εξωτερικού 
χώρου που εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. (IP65)

Δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της.

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια 
ζωής πάνω από 11/2 έτος.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

E-cross sliding

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

Inox satin Satin brass Elite blackout Clear coating

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων

Επίλεξε το χρώμα σου!

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη Sliding
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Εσωτερική όψη / κλείδωμα Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

ΜπαταριοθήκηΌψη προφίλ



H E-cross plus είναι ένα από τα νέα μοντέλα με μινιμαλιστική 
αισθητική!

Η δυνατότητα επιλογής μέσα από 5 διαφορετικά σχέδια πόμολων 
την κάνουν να εναρμονίζεται πλήρως με τη αρχιτεκτονική του 
χώρου.

Στιβαρή κατασκευή και σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε όλα 
τα πάχη και τύπους πόρτας: ξύλινες, αλουμινίου, πυρασφάλειας, 
θωρακισμένες.

Προορίζεται ταυτόχρονα για πόρτες εσωτερικού αλλά και 
εξωτερικού χώρου που εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες 
(IP65). Κατάλληλη και για πόρτες κεντρικής εισόδου και 
κοινόχρηστου χώρου (Public Version).

Δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της.

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή επιπρόσθετα με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει αυτόματα με Bluetooth και να είναι συμβατή με 
το Smartphone.

E-cross plus

Elite blackout Cobalt Satin aluminum Burnt bronze

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων

Επίλεξε το χρώμα σου!

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη Contemporary
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Εσωτερική όψη / κλείδωμα Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

ΜπαταριοθήκηΌψη προφίλ



Θεωρείται η μόνη λύση για τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες 
πόρτες αντικατάστασης πομολοκλειδαριών και κλειδαριών τύπου 
μερόνι.

Κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.

Δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της.

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια 
ζωής πάνω από 11/2 έτος.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

6001XG.EU

Tungsten Elite titanium Bright nickel Gold

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων

Επίλεξε το χρώμα σου!

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη Retrofit
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Εσωτερική όψη Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

ΜπαταριοθήκηΌψη προφίλ



Θεωρείται η μόνη λύση για τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσες 
πόρτες αντικατάστασης πομολοκλειδαριών και κλειδαριών τύπου 
μερόνι.

Ιδανική  για πόρτες εξωτερικού χώρου που εκτίθενται σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες.

Δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της.

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια 
ζωής πάνω από 11/2  έτος.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

6001XG.EU extreme

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

Tungsten Elite titanium Bright nickel Gold

22 διαθέσιμα χρώματα

Επίλεξε το χρώμα σου!

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Εξωτερική
όψη Extreme
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Εσωτερική όψη Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης

ΜπαταριοθήκηΌψη προφίλ



Ο μηχανισμός ανάγνωσης RFID τοποθετείται επίτοιχα δίπλα από 
την πόρτα χωρίς να επηρεάζει την αισθητική της!

Συνεργάζεται με όλα τα είδη ηλεκτρικών κλειδαριών  και 
αυτοματισμών ανοίγματος.

Κατάλληλη για ήδη υπάρχουσες πόρτες ξύλινες, αλουμινίου, 
πυρασφάλειας, θωρακισμένες, γυάλινες, καγκελόπορτες.

Λειτουργεί με ρεύμα

Φιλική για ΑΜΕΑ

Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας δύο καρτοαναγνοστών 
(είσοδος / έξοδος).

Δυνατότητα λειτουργίας καρτοαναγνώστη (είσοδος) / μπουτόν  
(έξοδος).

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

TN 2006.EU

Βασική έκδοση Έκδοση με 
αντιβανδαλιστικό 
κάλυμμα

Έκδοση με IP66 
καρτοαναγνώστη

Έκδοση με IP66 
καρτοαναγνώστη 
και προστατευτικό 
κάλυμμα

Έκδοση με IP66 
καρτοαναγνώστη και 
κολωνάκι στήριξης

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

22 διαθέσιμα χρώματα

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα Innovative
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Δυνατότητα σύνδεσης 
με ηλεκτρικό κυπρί

Δυνατότητα σύνδεσης 
με αυτόματο πύρο

Δυνατότητα σύνδεσης 
με ηλεκτρομαγνήτης

Δυνατότητα σύνδεσης 
με αυτόματη πόρτα

Δυνατότητα σύνδεσης 
με μπουτόν εξόδου



Το πληκτρολόγιο OTP τοποθετείται επιτοίχια δίπλα από την 
πόρτα χωρίς να επηρεάζει την αισθητική της!

Συνεργάζεται με όλα τα είδη ηλεκτρικών κλειδαριών  και 
αυτοματισμών ανοίγματος.

Κατάλληλο για ήδη υπάρχουσες πόρτες ξύλινες, αλουμινίου, 
πυρασφάλειας, θωρακισμένες, γυάλινες, καγκελόπορτες.

Ιδανική  για πόρτες εξωτερικού χώρου που εκτίθενται σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες.

Η μονάδα έλεγχου λειτουργεί με ρεύμα ενώ το πληκτρολόγιο είναι 
ασύρματο και λειτουργεί αυτόνομα με 2 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες 
με διάρκεια ζωής πάνω από 11/2 έτος.

Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας δύο πληκτρολογίων 
(είσοδος / έξοδος).

Δυνατότητα λειτουργίας πληκτρολογίου (είσοδος) και μπουτόν 
ενσύρματου ή ασύρματου (έξοδος).

Το OTP πληκτρολόγιο έχει την δυνατότητα απομακρυσμένης 
ενεργοποίησης κωδικών με χρονικό περιορισμό χωρίς να 
απαιτείται internet στην κλειδαριά.

BLE ψηφιακά κλειδιά για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του 
smartphone του επισκέπτη.

SaimonZ OTP
πληκτρολόγιο

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
κωδικό

Δυνατότητα σύνδεσης με 
ηλεκτρικό κυπρί

Δυνατότητα σύνδεσης με 
αυτόματο πύρο

Δυνατότητα σύνδεσης με 
ηλεκτρομαγνήτη

Δυνατότητα σύνδεσης με 
αυτόματη πόρτα

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

Εξωτερική
όψη Otp
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Εξωτερική όψη Όψη προφίλ Εσωτερική συσκευή ελέγχου 
πρόσβασης

Δυνατότητα σύνδεσης με 
μπουτόν εξόδου



Αν μπορούσαν να ονειρευτούν οι κλειδαριές τότε το όνειρο τους θα ήταν να 
κλειδώνουν αυτόματα όταν κλείσει η πόρτα! Για την SaimonZ Overdrive δεν είναι 
όνειρο αλλά η βασική της λειτουργία! Κομψός σχεδιασμός.

Σχεδιασμένη να προσαρμόζεται σε όλα τα πάχη και τύπους profil πόρτας: 
ξύλινες, αλουμινίου, PVC, πυρασφάλειας, θωρακισμένες, μεταλλικές, συρόμενες , 
συρόμενες, συρόμενες ανασηκώμενες.
 
Άψογη εφαρμογή στις μηχανικές κλειδαριές όλων των τύπων με τον ήδη υπάρχον 
κύλινδρο! Πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού καθώς δεν απαιτείται ο τύπος 
του κυλίνδρου να είναι έκτακτης ανάγκης (ελάχιστη απαίτηση να προεξέχει 5χιλ 
από την εσωτερική πλευρά). Ιδανική ταυτόχρονα για πόρτες εσωτερικού αλλά και 
εξωτερικού χώρου που εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 

Δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος κατά το κλείσιμο της πόρτας (αισθητήρας 
κατάστασης πόρτας).

Δεν απαιτεί καλωδιώσεις για την εγκατάστασή της.

To κλειδί του κυλίνδρου συνεχίζει να μπορεί να ξεκλειδώσει την κλειδαριά σε 
περίπτωση ανάγκης.

Λειτουργεί αυτόνομα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου με διάρκεια ζωής 
2-3 μήνες.

Online ενημερώσεις καταγράφων μέσω του WiFi hub (προαιρετικό).

Επιλογή τρόπου λειτουργίας:

- RFID κάρτα (IP65) (εικόνα 1)
- BLE ψηφιακά κλειδιά για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη (εικόνα 2)
- OTP πληκτρολόγιο με δυνατότητα απομακρυσμένης ενεργοποίησης κωδικών με 
χρονικό περιορισμό χωρίς να απαιτείται internet στην κλειδαριά (εικόνα 3)
- RC ασύρματο χειριστήριο με δυνατότητα κλειδώματος ξεκλειδώματος της 
κλειδαριάς (εικόνα 4)
- WAI ασύρματη συσκευή συγχρονισμού κλειδαριάς με αυτοματισμούς, 
συναγερμούς ή KNX συστήματα (εικόνα 5)

SaimonZ Οverdrive

22 διαθέσιμα χρώματα 5 διαθέσιμα σχέδια πομόλων
Μπορείτε επίσης να αφήσετε τα ήδη 
υπάρχοντα πόμολα σας

RFID καρτοαναγνώστης 
(IP65)

BLE OTP πληκτρολόγιο RC ασύρματο 
χειριστήριο

WAI ασύρματη συσκευή 
συγχρονισμού 

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

Εσωτερική
όψη One of a kind

39

Εξωτερική όψη /κλειδί 
έκτακτης ανάγκης

Εσωτερική όψη/ μπατα-
ριοθήκη, περιστρεφόμενο 
πόμολο έκτακτης ανάγκης

Πλήκτρα κλειδώματος 
/ ξεκλειδώματος, θύρα 
φόρτισης 

Όψη προφίλ Αισθητήρας 
κατάστασης πόρτας



To σύστημα αναβάθμισης ηλεκτρονικών κλειδαριών 
E-resurrection είναι η λύση στην ανάγκη για αναβάθμισή παλιών 
ηλεκτρονικών κλειδαριών ή κλειδαριών που παρουσιάζουν 
προβλήματα.

Τοποθετείται σε όλες τις ηλεκτρονικές κλειδαριές κάθε τύπου, 
στις ήδη υπάρχουσες πόρτες.

Τέσσερις τύποι για τέλεια εφαρμογή!

Ιδανική  για πόρτες εξωτερικού χώρου που εκτίθενται σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες. (IP65)

Λειτουργεί αυτόνομα με 4 ΑΑ αλκαλικές μπαταρίες με διάρκεια 
ζωής πάνω από 11/2  έτος.

Λειτουργεί σε συνδυασμό με τους ήδη υπάρχοντες διακόπτες 
εξοικονόμησης ενέργειας δωματίου.

Λειτουργεί με κάρτες RFID ή προαιρετικά με BLE ψηφιακά κλειδιά 
για να ξεκλειδώνει η κλειδαριά μέσω του smartphone του 
επισκέπτη.

4 τύποι αναβάθμισης για τέλεια εφαρμογή σε διαφορετικούς 
τύπους κλειδαριών

Τύπος 1: Άμεση εφαρμογή πάνω στο υπάρχον χερούλι
Τύπος 2: Για εφαρμογή ακριβώς πάνω από το υπάρχον χερούλι
Τύπος 3: Για τοποθέτηση ανεξάρτητα από το υπάρχον χερούλι
Τύπος 4: Για τοποθέτηση πάνω στο υπάρχον χερούλι και
εγκατάσταση πλακέτας στο σόκορο της πόρτας

E-resurrection I, II

Σύστημα αναβάθμισης Ήδη υπάρχουσα κλειδαριά

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

Ξεκλειδώνει με 
smartphone

Ξεκλειδώνει με 
RFID κάρτα

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4
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Upgrade



Όψη προφίλ 

Η μοναδική αδιάρρηκτη κλειδαριά χωρίς υποδοχή για κλειδί!

1) Συγκριτικά με κάθε άλλη κλειδαριά, η Ε-ternal™ είναι η μόνη που δεν έχει 
υποδοχή για κλειδί ώστε να παραβιάζεται με πασπαρτού ή διαρρηκτικό εργαλείο. 

2) Αντιδιατρητική προστασία από ταχυχάλυβα στη θωράκιση της κλειδαριάς που 
φθάνει έως και τα 10χιλ. 

3) Ελεγχόμενη έκδοση καρτών για τον χρήστη με την ηλεκτρονική ταυτότητα-
κάρτα ιδιοκτησίας της κλειδαριάς.

4) Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, η νέα κάρτα που εκδίδεται στο
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο διάθεσης της Ε-ternal™ σας δίνει τη 
δυνατότητα με τη χρήση της να ακυρώσετε τη χαμένη σας κάρτα. Πραγματική 
οικονομία στην ασφάλεια σας, χωρίς να δαπανήσετε χρήματα ξανά για αλλαγή 
κλειδαριάς ή εξαρτήματός της.

5) Ιδανική να αντικαταστήσει 100% με ακρίβεια τις υπάρχουσες μηχανικές 
κλειδαριές κάθε τύπου.

6) Κλειδώνετε και ξεκλειδώνετε εύκολα και γρήγορα ενώ πλησιάζετε τη κάρτα σας 
κοντά στον καρτοαναγνώστη της κλειδαριάς (έξω πλευρά). Αντίστοιχα, κλειδώνετε 
και ξεκλειδώνετε (μέσα πλευρά) με τη χρήση του έξυπνου πληκτρολογίου με 
ταυτόχρονη δυνατότητα επιλογής κωδικού ασφαλείας για παιδιά, άτομα τρίτης 
ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α).

7) Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ. Παράλληλα, η κλειδαριά σας παρέχει 
εσωτερικό μηχανισμό που φροντίζει για τη χαμηλή κατανάλωση αυξάνοντας την 
διάρκεια ζωής τους έως και 1 χρόνο!

8) Εξωτερική τροφοδοσία όταν οι μπαταρίες τελειώσουν-ένδειξη χαμηλής στάθμης.

9) Κάρτες χρήστη που έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα να είναι μικρές και βολικές για 
να προσαρμόζονται στο μπρελόκ σας.

10) Ο μοναδικός σχεδιασμός της Ε-ternal™ σας επιτρέπει να την τοποθετήσετε σε 
οποιαδήποτε θωρακισμένη πόρτα χωρίς να αλλοιώνει την αισθητική του χώρου σας.

E-ternal

Elite blackout Inox satin Satin brass

SAIMON BROS SA
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Ηλεκτρονική κλειδαριά

22 διαθέσιμα χρώματα

Εξωτερική
όψη

ΜπαταριοθήκηΕσωτερική όψη / κλείδωμα 

Armored

Φωτιζόμενο πληκτρολόγιοΕξωτερική όψη
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E-ZABELLA E-CROSS E-CROSS 
SLIDING

8700XG.EU 8700XG.EU 
EXTREME

Συγκριτικός πίνακας
Ηλεκτρονικές κλειδαριές

 —

√

—

—

√

√

EU -ANSI

√

√

√

√

Inox 316

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

Γωνιακό/γαλλικό

Lockmanage

√

√

—

—

√

√

EU -ANSI

√

√

√

√

Inox 316

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

Γωνιακό/γαλλικό

Lockmanage

√

√

—

—

√

√

EU -ANSI

√

√

√

√

Inox 316

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

Γωνιακό/γαλλικό

Lockmanage

√

√

√

√

√

√

—

—

—

√

√

Inox 316

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

—

Lockmanage

√

√

√

—

—

√

GRIP N30

—

—

√

√

Inox 316

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

Αλουμινίου/PVC

Lockmanage

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατάλληλη για εξωτερικές συνθήκες

Κατάλληλη για εσωτερικές συνθήκες

Κατάλληλη για πόρτες αλουμινίου & PVC με 
στενά προφίλ

Κατάλληλη για προσαρμογή σε ήδη 
υπάρχουσες μηχανικές κλειδαριές

Κατάλληλη για εγκατάσταση με προσαρμογή
τρυπημάτων σε ήδη υπαρχουσες ξύλινες πόρτες

Κατάλληλη για νέες πόρτες

Τύπος μηχανισμού

Σύστημα αντιπανικού

Αντικλεπτική γλώσσα

Εσωτερικό κλείδωμα

Μηχανικό κλειδί

Υλικό

Κύρια μέθοδος πρόσβασης

Δυνατότητα αναβάθμισης σε BLE

Δυνατότητα σύνδεσης με πληκτρολόγιο

Προστασία αντιγραφής καρτών

Καταγραφές ανοίγματος

Τροφοδοσία

Μπαταρία λιθίου

Ελεύθερη πρόσβαση

Σύνδεση με ηλεκτρικές κλειδαριές ή 
αυτοματισμούς

Δυνατότητα επιλογής χρώματος

Δυνατότητα επιλογής πόμολου

Αντίκρυσμα

Λογισμικό διαχείρισης

SAIMON BROS SA
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E-CROSS
PLUS

SAIMONZ 
OVERDRIVE

TN2006.EU E-RESURRE-
CTION

E-TERNALSAIMONZ OTP 
KEYPAD

6001XG.EU 
EXTREME

6001XG.EU
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 —

√

—

—

√

√

LATCH 60/70

√

√

—

√

Zinc alloy

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

—

Γωνιακό/γαλλικό

Lockmanage
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√

—

—

√

√
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√

√

—

√
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RFID

√
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√

√
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√

√

—

√

—

Γωνιακό/γαλλικό

Lockmanage

 √

√

√

—

√

√

LATCH 60/70

—

—

—

—

Abs

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

220V AC

√

√

√

√

√

—

Lockmanage

 √

√

√

√

√

√

—

√

—

√

√

Abs

BLE

√

√

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

—

Lockmanage

 √

√

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Abs

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

—

√

—

Lockmanage

 √

√

—

—

—

√

Armored EU

—

—

√

—

Inox 316

RFID

—

—

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

—

Home software

 √

√

√

—

√

√

—

—

—

—

√

Abs

PIN

√

√

—

√

220V AC & 2XAA

—

√

√

—

√

—

Lockmanage

√

√

—

—

√

√

DIN -55

√

√

√

√

Inox 316

RFID

√

Mέσω BLE

√

√

4ΧΑΑ μπαταρίες

√

√

—

√

√

Γωνιακό/γαλλικό

Lockmanage



Supreme
chromatics

Bασικό χρώμα των κλειδαριών είναι το inox satin / Oι αποχρώσεις supreme chromatics είναι προαιρετικές.

Elite blackout
Ματ

Elite titanium
Mεταλλικό ματ

Elite FDE
Ματ

Burnt bronze
Mεταλλικό ματ

Satin aluminum
Mεταλλικό ματ

Desert sand
Ματ

Bright nickel
Mεταλλικό ματ

Copper
Mεταλλικό ματ

Midnight bronze
Mεταλλικό ματ

Cobalt
Mεταλλικό ματ

Tungsten
Mεταλλικό ματ

Titanium
Mεταλλικό ματ

Προαιρετικές αποχρώσεις

SAIMON BROS SA
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Μπορείτε να χρωματίσετε όποια κλειδαριά, 
καρτοδιοακόπτη ή πάνελ ενδείξεων θέλετε,
εναρμονίζοντας τα προϊόντα με την αισθητική και 
αρχιτεκτονική του χώρου σας.

Όλη η σειρά supreme chromatics έχει υψηλή 
αντισκουριακή αντοχή όπως και αντοχή σε χημικά.

Δοκιμασμένα σε θάλαμο διάβρωσης με ψεκασμό 
αλατιού 2034 ώρες!

* Οι elite αποχρώσεις είναι από τις πιο ανθεκτικές αποχρώσεις, ιδανικές για εξωτερικές συνθήκες.
** Το clear coating είναι προστατευτικό βερνίκι, ιδανικό για εξωτερικές συνθήκες.

Clear coating
Γυαλιστερό

Gold
Mεταλλικό ματ

Blue titanium
Mεταλλικό ματ

Rose gold
Mεταλλικό ματ

Elite moss
Ματ

NRA blue
Ματ

White
Ματ

Olive
Ματ

Blue rasberry
Ματ

Clear coating
Ματ

Cobalt kinetics
Mεταλλικό ματ

Red
Ματ

Επιλέξτε ανάμεσα από:

22 χρώματα

2 διάφανα βερνίκια
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Classical
Εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική της Αρχαίας 
Ελλάδας. Σχεδιασμός με λιτές και αυστηρές 
γραμμές για χώρους που ακολουθούν τη νεοκλασική 
αρχιτεκτονική ή ακόμη και τη σύγχρονη.

Contemporary
Μίνιμαλ διάθεση, καθαρές και καμπύλες γραμμές, 
συνθέτουν το πιο σύγχρονο πόμολο της εταιρίας. 

Συλλογή
αρχιτεκτονικών
πομόλων

Προαιρετική
Επιλέξτε το σχέδιο πόμολου

που ταιριάζει περισσότερο
με την αισθητική αλλά και

την αρχιτεκτονική του
καταλύματος σας.

Δώστε μια κομψή πινελιά!

SAIMON BROS SA
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Urban - industrial
H εναλλακτική πρόταση για τους λάτρεις του βιομη-
χανικού στύλ. Πρωτότυπος και απόλυτα μοντέρνος 
σχεδιασμός για χώρους που ξεχωρίζουν. Ιδιαίτερη 
αίσθηση αφής μέσω του μοτίβου που ακολουθεί.

Natural
H λύση για όσους σέβονται τη φύση. Λιτές γραμμές 
αναμιγνύονται με φυσικά / οικολογικά υλικά.

Τraditional
Για εκείνους που αγαπούν το ρετρό στυλ. Το πόμολο 
traditional καταφέρνει να συνδέσει το παρελθόν με 
το παρόν. 
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Σύστημα βαφής ενάντια σε ιούς
και βακτήρια

H Saimon Bros ακολουθόντας τις εξελίξεις και 
τις απαιτήσεις της εποχής δίνει προαιρετικά 
την δυνατότητα εφαρμογής αντιμικροβιακής 
προστασίας στα πόμολα των ηλεκτρονικών 
κλειδαριών αναστέλλοντας την ανάπτυξη 
βακτηρίων κατά 99,9%.

Οι βαφές (διάφανες και μη) που χρησιμοποιεί 
η Saimon Bros με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες 
περιέχουν εξελιγμένα αντιμικροβιακά πρόσθετα 
ειδικής τεχνολογίας που επιτρέπουν την 
ενσωμάτωση ιόντων αργύρου. Είναι γνωστές 
οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες των ιόντων 
αργύρου και έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία τους 
σε μεταλλικές ή άλλες επιφάνειες επιβραδύνει 
δραματικά την ανάπτυξη πληθυσμών με βακτήρια 
ή ιούς. Η χρήση τέτοιας τεχνολογίας βαφής 
επιτρέπει την αποτελεσματική αντιβακτηριδιακή 
προστασία της επιφάνειας καθ’ όλη την διάρκεια 
ζωής του προϊόντος.

Το αποτέλεσμα των προϊόντων μετά την 
αντιμικροβιακή βαφή έχει δοκιμαστεί και 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με την προδιαγραφή MOD 
ISO 22196, με αποδεδειγμένη την αναστολή της 
ανάπτυξης των βακτηρίων έως 99.9%. 

Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους 
μικροοργανισμούς που μπορεί να εξαλείψει η 
βαφή μας είναι οι παρακάτω.

Escherichia coli
Legionella sp
Pseudomonas
Salmonella
Legionella
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Aspergillus niger

Αντιμικροβιακή
προστασία

Προαιρετική

SAIMON BROS SA
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99% λιγότερα βακτήρια
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Λογισμικό, 
σύστημα
διαχείρισης
καρτών &
φορείς RFID

- Το λογισμικό έκδοσης καρτών είναι πλήρως 
συμβατό με όλες τις τελευταίες εκδόσεις 
λειτουργικών συστημάτων windows
- Δυνατότητα πολλαπλών τερματικών για 
ταυτόχρονη έκδοση καρτών
- Λειτουργίες για γρήγορη έκδοση καρτών όπως 
κάρτες γκρουπ
- Μενού κατάστασης δωματίων  πχ άδειο δωμάτιο, 
δωμάτιο κατειλημμένο, δωμάτιο προς αναχώρηση, 

Το λογισμικό

To λογισμικό, ο καρτοεκδότης αλλά και οι φορείς 
RFID έχουν αναπτυχθεί για να μεγιστοποιήσουν
τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών κλειδαριών!

δωμάτιο προς καθαρισμό
- Έκδοση καρτών μάστερ , καμαριέρας με χρονικό 
περιορισμό
- Δυνατότητα προβολής καταγραφών κινήσεων
- Ανοιχτό πρωτόκολλο για σύνδεση με 
προγράμματα κρατήσεων 

SAIMON BROS SA
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- Εύκολή σύνδεση με τον υπολογιστή
- Γρήγορη επεξεργασία και έκδοση καρτών 
- Δυνατότητα προγραμματισμού όλων των
φορέων RFID 
- Ευρύ πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας

Η Saimon Bros προσφέρει ένα ευρύ φάσμα φορέων 
RFID σχεδιασμένα για διαφορετικές εφαρμογές  
όπως και για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών 
(πελάτες, πελάτες VIP, καμαριέρες, συντηρητές)

- RFID Πλαστικές κάρτες με δυνατότητα 
εκτύπωσης εικαστικού πελάτη
- RFID Οικολογικές ξύλινες κάρτες με δυνατότητα 
εκτύπωσης εικαστικού πελάτη

Ο καρτοεκδότης

Φορείς RFID

- RFID Πλαστικές κάρτες με ανάγλυφο σύστημα 
Braille και δυνατότητα εκτύπωσης εικαστικού 
πελάτη
- RFID Tag για τοποθέτηση σε μπρελόκ κλειδιών
- RFID Βραχιολάκια αδιάβροχα σε διάφορα 
χρώματα

53



Πρόσβαση
μέσω κινητού

Καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας έφερε την 
ανάγκη στα ξενοδοχεία για πρόσβαση μέσω του 
κινητού, η Saimon Bros δεν περιορίστηκε να δώσει 
τη δυνατότητα αναβάθμισης μόνο στους πελάτες 
της, αλλά δίνει την δυνατότητα αναβάθμισης και 
σε πελάτες που έχουν κλειδαριές άλλων εταιριών 
ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα παραπάνω!



Οφέλη3 προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με 
τις ανάγκες σας

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

2

3

Saimon Bros App

Για τα ξενοδοχεία που θέλουν να καλύψουν 
άμεσα την ανάγκη για πρόσβαση μέσω 
κινητού χωρίς να χρησιμοποιήσουν δική τους 
εφαρμογή. Το ξενοδοχείο έχει πρόσβαση στο 
περιβάλλον διαχείρισης από την ρεσεψιόν 
μέσω web interface είτε απομακρυσμένα μέσω 
εφαρμογής.

- Δημιουργία ψηφιακών κλειδιών με 
ημερομηνία άφιξης και ώρα λήξης
- Δημιουργία ψηφιακών κλειδιών για είσοδο 
του πελάτη σε περισσότερες από μία 
πόρτες όπως κεντρική είσοδος, παρκινγκ, 
γυμναστήριο
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- Ενημέρωση ότι ο πελάτης έχει ήδη 
ενεργοποιήσει το ψηφιακό του κλειδί
- Ενημέρωση ότι ο πελάτης έχει μόλις 
ξεκλειδώσει την πόρτα
- Αρχείο καταγραφής κινήσεων δωματίου
- Δημιουργία ψηφιακού κλειδιού εισόδου για 
μία μοναδική φορά
- Δυνατότητα εισόδου του πελάτη κατόπιν 
έγκρισης
- Δημιουργία επιπέδων χρηστών για 
καμαριέρες ή συντηρητές για είσοδο σε 
πολλαπλά δωμάτια.

Αποφεύγονται οι ουρές στην ρεσεψιόν και η 
διαδικασία του check -in

Ανεβαίνει η εμπειρία διαμονής του πελάτη.

Ασφάλεια

Οικονομικό όφελος (αποφεύγονται οι απώ-
λειες καρτών και το προσωπικό δεν δαπανεί 
χρόνο για την έκδοση καρτών και έτσι εστιά-
ζουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη).

Μοναδική εμπειρία διαμονής

Απομακρυσμένη διαχείριση. Δίνεται η 
δυνατότητα μη φυσικής παρουσίας κατά την 
άφιξη του πελάτη, προγενέστερη αποστολή 
των ψηφιακών  κλειδιών, καταγραφή 
κινήσεων των κλειδαριών.

Αποφεύγεται ο συνωστισμός - Covid free

Εύκολη μελλοντική αναβάθμιση.

Στην περίπτωση που το ξενοδοχείο 
αναπτύξει την δική του εφαρμογή το mobile 
access βοηθάει στην εμπιστοσύνη του 
πελάτη στο brand του ξενοδοχείου.

Ανάπτυξη σε εφαρμογή πελάτη

Αυτή η λύση εξυπηρετεί τα ξενοδοχεία που 
έχουν δική τους εφαρμογή και θέλουν να 
αναπτύξουν το Mobile Access στην εφαρμογή 
τους. Παρέχονται οδηγίες χρήσεως και SDK 
για την ανάπτυξη.

Ανάπτυξη σε πλατφόρμες

Αυτή η λύση εξυπηρετεί τα ξενοδοχεία 
που δεν έχουν δική τους εφαρμογή και 
θέλουν να αναπτύξουν  το Mobile Access 
άλλα λαμβάνοντας και άλλα προνομία όπως 
το online check in. Η ανάπτυξη γίνεται 
σε συνεργασία της Saimon Bros με τους 
προγραμματιστές της εκάστοτε πλατφόρμας.

4 οφέλη για τον επισκέπτη

5 οφέλη για το ξενοδοχείο

SAIMON BROS SA
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Τρόπος λειτουργίας  BLE

1 Ο πελάτης κάνει κράτηση στο ξενοδοχείο.

2 Η ρεσεψιόν δημιουργεί το ψηφιακό κλειδί μέσω του web interface ή από 
το App.

3 Η ρεσεψιόν καταχωρεί τα στοιχεία του πελάτη, τις μέρες διαμονής του 
και του αποστέλλει το κλειδί μέσω sms ή mail αυτόματα.

4 Ο πελάτης λαμβάνει το ψηφιακό κλειδί μέσω sms ή mail, ακολουθεί τις 
οδηγίες, κατεβάζει το app στο κινητό και ενεργοποιεί το ψηφιακό κλειδί.

5 Μόλις φτάσει στο ξενοδοχείο μπορεί να πάει απευθείας στο δωμάτιο 
του.

6 Μόλις βρεθεί μπροστά στην πόρτα του δωματίου του, ανοίγει την 
εφαρμογή και πατάει “tap to unlock” στην οθόνη του κινητού του.

7 Η κλειδαριά ξεκλείδωσε.
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Βασικές εκδόσεις BLE driver Παρελκόμενα συστήματος BLE

BLE φορητή συσκευή 
χρονοπαρουσίας 

BLE driver για ηλεκτρικές 
κλειδαριές και αυτόματες 
πόρτες 

BLE πληκτρολόγιο με 
αδιάβροχο προστατευτικό 
κάλυμμα 

BLE driver για κλειδαριές 
ξενοδοχείου 

BLE driver συσκευή
Πρόσβαση μέσω κινητού

Η συσκευή BLE driver τοποθετείται μέσα στις ηλεκτρονικές κλειδαριές 
και λειτουργεί παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα με το RFID της 
κλειδαριάς, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης να μη επηρεάζονται.

Πρωτοποριακό προϊόν αφού μπορεί να συνδεθεί και να αναβαθμίσει 
όλα τα μοντέλα ηλεκτρονικών κλειδαριών (μαγνητικές, IC, RFID) άλλων 
εταιριών σε υπάρχουσες
εγκαταστάσεις χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία τους και να λειτουργεί 
παράλληλα.

Υπάρχουν  διαφορετικές εκδόσεις BLE driver για κάθε μοντέλο 
κλειδαριάς.

Προδιαγραφές

- Ασύρματη τεχνολογία bluetooth
- Ξεκλειδώνει με το smartphone μέσω εφαρμογής
- Δεν απαιτείται διαδίκτυο στην κλειδαριά
- Δεν απαιτείται διαδίκτυο στο Smartphone του πελάτη την ώρα του 
ξεκλειδώματος
- Απόλυτα ασφαλές καθώς χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο 
επικοινωνίας SHA2
- Χαμηλή κατανάλωση των αλκαλικών μπαταριών με αυτονομία για πάνω 
από 1 έτος
- Αντοχή λειτουργίας σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες +60°C ή χαμηλές -20°C
- Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους
- Μέγιστη απόσταση λειτουργίας 10m από τη συσκευή
- Εντοπισμός δωματίου μέσω στίγματος GPS όταν το δωμάτιο είναι 
απομακρυσμένο ή βρίσκεται μέσα σε μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα
- Δυνατότητα σύνδεσης ασύρματου πληκτρολογίου που λειτουργεί 
με μπαταρίες όταν ο πελάτης δεν έχει το κινητό του ή συμβεί απώλεια 
συσκευής

SAIMON BROS SA
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Χρηματοκιβώτια

Τα χρηματοκιβώτια όχι μόνο προστατεύουν 
την ιδιοκτησία των πελατών σας, αλλά και την 
πολύτιμη φήμη του ξενοδοχείου σας!



Γνωρίστε το πιο ευέλικτο χρηματοκιβώτιο που μιλάει στη 
νοημοσύνη της αγοράς!

Το χρηματοκιβώτιο κωδικού EU 9000.V3 αποτελεί την πιο 
εξελιγμένη λύση καθώς συνδυάζει όλες τις δυνατότητες που θα 
θέλατε να έχει το χρηματοκιβώτιο σας. 

Επιπλέον μπορείτε να διατηρείτε τον απόλυτο έλεγχο και εντός 
του δωματίου!

– Εύκολο στον χειρισμό από τον πελάτη
– Master κωδικός για τη διεύθυνση του ξενοδοχείου
– 2 μηχανικά κλειδιά έκτακτης ανάγκης
– Ιδανικό για αποθήκευση φορητού υπολογιστή
– Ενσωματωμένη πρίζα για φόρτιση συσκευών στο εσωτερικό του
– LED φωτισμός
– Δικλείδα ασφαλείας με αναμονή χρονοκαθυστέρησης 3 λεπτών
για επαναπληκτρολόγηση του κωδικού μετά από λάθος εισαγωγή 
(5 φορές)
– Καταγραφές των τελευταίων κινήσεων είτε από τους κωδικούς 
πελάτη είτε από το μηχανικό κλειδί και εμφάνιση στην οθόνη
– Μεταφορά στον υπολογιστή των καταγραφών μέσω της 
φορητής συσκευής λήψης (προαιρετική)
– Μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3-4 έτη (4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ)
– Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
– Αυτόματο κλείδωμα & ξεκλείδωμα
– Ανάγλυφα πλήκτρα με σύστημα braille για ΑΜΕΑ
– Κωδικός 4 ψηφίων με απεριόριστο αριθμό καταχωρίσεων από 
τον πελάτη ή τη διεύθυνση του ξενοδοχείου
– Δυνατότητα αναβάθμισης για λειτουργία με BLE, ψηφιακά 
κλειδιά για να ξεκλειδώνει το χρηματοκιβώτιο μέσω του 
smartphone του επισκέπτη
– Οδηγίες λειτουργίας σε 3 γλώσσες στην πόρτα του 
χρηματοκιβωτίου
– Διαστάσεις: Υ200 x Π420 x Β370 χιλ.
– Πάχος υλικού: 1.5 χιλ.
– Πάχος πόρτας: 5.0 χιλ.
– Βάρος: 12 κιλά

ΕU-9000.V3
Xρηματοκιβώτιο κωδικού

SAIMON BROS SA
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Εξωτερική όψη Όψη προφίλ Μπαταριοθήκη / LED 
φωτισμός

Μηχανικό κλειδί έκτακτης 
ανάγκης / φορητή συσκευή 

All in one

63



Ιδανικό για την ρεσεψιόν, το γραφείο ή ακόμα για τους 
ιδιαίτερους πελάτες σας! 

– 6 συμπαγείς ατσάλινοι πύροι που κλειδώνουν την πόρτα του 
χρηματοκιβωτίου
– Σύστημα καταπέλτη σε πιθανή απόπειρα βίαιης διάρρηξης
– Δεν υπάρχει μηχανικό κλειδί για λόγους ασφαλείας
– Πάχος υλικού: 8 χιλ.
– Πάχος πόρτας: 15 χιλ.
– Βάρος: 120 κιλά
– Κλειδώνει αυτόματα για προστασία μετά από τέσσερις (4) 
λανθασμένους κωδικούς
– Προκατασκευασμένες τρύπες στήριξης στη βάση και την πλάτη 
του χρηματοκιβωτίου
– Κωδικός 6 ψηφίων για την είσοδο του χρήστη
– Αποθηκεύει έως και τρεις (3) χρήστες
– Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
– Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας : 2 έτη (1 x 9V)
– Εσωτερικό ντουλαπάκι αποθήκευσης
– Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας
– Διαστάσεις: Υ550 x Π450 x Β450 χιλ.

Ε-ternal safe
Xρηματοκιβώτιο βαρέου τύπου

SAIMON BROS SA
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Όψη προφίλ 6 συμπαγείς ατσάλινοι πύροι Εσωτερικό ντουλαπάκι 
αποθήκευσης

Μπαταριοθήκη / LED 
φωτισμός πληκτρολογίου 

Heavy duty
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Πάνελ ενδείξεων

Αναμφίβολα τα πάνελ ενδείξεων είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι του εσωτερικού 
σχεδιασμού  ξενοδοχείων που εστιάζουν στην 
υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα!



Μαύρο Σαμπανιζέ Λευκό Προστατευτικό κάλυμμα

Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης δωματίου Plus size 
χαρακτηρίζονται για την extraordinary αισθητική τους και την 
λειτουργικότητα στη ξενοδοχειακή σας μονάδα.

– Φωτεινός αριθμός δωματίου
– Φωτεινό λογότυπο ξενοδοχείου
– Ένδειξη «Μην ενοχλείτε»
– Ένδειξη «Καθαρίστε»
– Ένδειξη «Κατειλημμένο δωμάτιο»
– Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό κουδούνι
– Αθόρυβη λειτουργία
– Οθόνη αφής
– Αυξημένη φωτεινότητα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
– Μεταλλικό πλαίσιο σε νίκελ
– Σκληρυμένο γυαλί
– Δυνατότητα χάραξης νούμερου δωματίου αντί για αριθμό
– Δυνατότητα χάραξης λογότυπου του ξενοδοχείου
– Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα κεντρικού ελέγχου
– Διαστάσεις: 122 x 232 x 41 mm
– Χαμηλή κατανάλωση: 5W
– Τροφοδοσία: 240V AC
– Εύκολη εγκατάσταση
– Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των προκαθορισμένων 
χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στα πάνελ ενδείξεων

Plus size
Πάνελ ενδείξεων

Μην ενοχλείτε Κατειλημμένο δωμάτιο

Αριθμός δωματίου, 
όνομα δωματίου & 
λογότυπο ξενοδοχείου

Παρακαλώ καθαρίστε 

Εξωτερική
όψη /
μεταλλικό 
πλαίσιο 

SAIMON BROS SA

68

Επίλεξε το χρώμα σου!

Extraordinary

Εσωτερικός επιλογέας Δωμάτιο κατειλημμένο 
(όψη εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)

Μην ενοχλείτε (όψη 
εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)

Παρακαλώ καθαρίστε 
(όψη εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)
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Standard size
Πάνελ ενδείξεων

Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης δωματίου Standard size 
χαρακτηρίζονται για την minimal αισθητική τους και την 
λειτουργικότητα στη ξενοδοχειακή σας μονάδα.

– Φωτεινός αριθμός δωματίου
– Ένδειξη «Μην ενοχλείτε»
– Ένδειξη «Καθαρίστε»
– Ένδειξη «Κατειλημμένο δωμάτιο»
– Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό κουδούνι
– Αθόρυβη λειτουργία
– Οθόνη αφής
– Αυξημένη φωτεινότητα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
– Μεταλλικό πλαίσιο σε νίκελ
– Σκληρυμένο γυαλί
– Δυνατότητα χάραξης νούμερου δωματίου αντί για αριθμό
– Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα κεντρικού ελέγχου
– Διαστάσεις: 86 x 86 x 41 mm
– Χαμηλή κατανάλωση: 5W
– Τροφοδοσία: 240V AC
– Εύκολη εγκατάσταση
– Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των 
προκαθορισμένων χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στα πάνελ 
ενδείξεων

Μην ενοχλείτε Κατειλημμένο δωμάτιο

Αριθμός δωματίου, 
όνομα δωματίου

Παρακαλώ καθαρίστε 

Μαύρο Σαμπανιζέ Λευκό Προστατευτικό κάλυμμα

Επίλεξε το χρώμα σου!

Εξωτερική
όψη /
μεταλλικό 
πλαίσιο 

71

Minimal

Εσωτερικός επιλογέας Δωμάτιο κατειλημμένο 
(όψη εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)

Μην ενοχλείτε (όψη 
εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)

Παρακαλώ καθαρίστε 
(όψη εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)



Ο συνδυασμός του εσωτερικού επιλογέα με τον καρτοδιακόπτη σε 
κοινό πλαίσιο δίνει ένα κομψό αισθητικά αποτέλεσμα.

– Επιλογή «Μην ενοχλείτε»
– Επιλογή «Καθαρίστε»
– Αθόρυβη λειτουργία
– Οθόνη αφής
– Μεταλλικό πλαίσιο σε νίκελ
– Σκληρυμένο γυαλί
– Δυνατότητα σύνδεσης επιλογέα με σύστημα κεντρικού έλεγχου
– RFID καρτοδιακόπτης
– Λειτουργία χρονοκαθυστέρισης στον καρτοδιακόπτη
– Μέγιστο Φορτίο επαφής 20Α
– Δυνατότητα σύνδεσης καρτοδιακόπτη με σύστημα κεντρικού
ελέγχου
– Διαστάσεις: 86 x 172 x 41 mm
– Χαμηλή κατανάλωση: 5W
– Τροφοδοσία: 240V AC
– Εύκολη εγκατάσταση

Κοινό πλαίσιο – 
εσωτερικός επιλογέας & 
καρτοδιακόπτης
Πάνελ ενδείξεων

Μην ενοχλείτε Παρακαλώ καθαρίστε

SAIMON BROS SA
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Επίλεξε το χρώμα σου!

Μαύρο Σαμπανιζέ Λευκό Όψη προφίλ / μεταλλικό 
πλαίσιο

Εσωτερική
όψη /
μεταλλικό 
πλαίσιο 

73

Combo

Δωμάτιο κατειλημμένο 
(όψη εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)

Εσωτερική όψη / μεταλλικό 
πλαίσιο

Μην ενοχλείτε (όψη 
εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα)

Παρακαλώ καθαρίστε 
(όψη εξωτερικού πάνελ & 
εσωτερικού επιλογέα με 
καρτοδιακόπτη)



Η επιλογή Standard size καρτοδιακόπτη δίνει μια νότα υψηλής 
αισθητικής.

– Μεταλλικό πλαίσιο σε νίκελ
– Σκληρυμένο γυαλί
– RFID καρτοδιακόπτης
– Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης στον καρτοδιακόπτη
– Μέγιστο Φορτίο επαφής 20Α
– Δυνατότητα σύνδεσης καρτοδιακόπτη με σύστημα κεντρικού 
ελέγχου
– Διαστάσεις: 86 x 86 x 41 mm
– Χαμηλή κατανάλωση: 5W
– Τροφοδοσία: 240V AC
– Εύκολη εγκατάσταση

Μαύρο Σαμπανιζέ Λευκό Όψη προφίλ / μεταλλικό 
πλαίσιο

Standard size 
καρτοδιακόπτης 
Πάνελ ενδείξεων

SAIMON BROS SA
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Επίλεξε το χρώμα σου!
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Elegant

Χωρίς κάρτα στην υποδοχή Κάρτα στην υποδοχή Πίσω όψη Κυτίο εντοιχισμού



Μαύρο Σαμπανιζέ Λευκό Όψη προφίλ / μεταλλικό 
πλαίσιο

Οι φωτεινές ενδείξεις κατεύθυνσης προσφέρουν όχι μόνο 
λειτουργικότητα αλλά και  ομοιομορφία στο ξενοδοχείο καθώς 
ακολουθούν την ίδια αισθητική με τα πάνελ ενδείξεων.

Δυνατότητα χάραξης γραφικών της προτίμησης σας.

Κατάλληλο για σήμανση διαδρόμων, εξόδων κινδύνου, wc κ.α.

Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των προκαθορισμένων χρωμάτων 
που χρησιμοποιούνται στα πάνελ κατεύθυνσης.

– Μεταλλικό πλαίσιο σε νίκελ
– Σκληρυμένο γυαλί
– Διαστάσεις: 380 x 130 x 41 mm
– Χαμηλή κατανάλωση: 5W
– Τροφοδοσία: 240V AC
– Εύκολη εγκατάσταση

Πάνελ κατεύθυνσης
Πάνελ ενδείξεων

Χρώμα LED χαραγμένων γραφικών

SAIMON BROS SA
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Επίλεξε το χρώμα σου!

Πάνελ κατεύθυνσης, 
εξωτερική όψη / 
ενεργοποιημένο

Πάνελ κατεύθυνσης, 
εξωτερική όψη / 
απενεργοποιημένο

Σήμανση WC, εξωτερική όψη 
/ ενεργοποιημένο

Σήμανση WC, εξωτερική όψη 
/ απενεργοποιημένο
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Direction



Εξοικονομητές
ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στο ξενοδοχείο 
είναι πρώτιστης σημασίας καθώς  όχι μόνο 
εξοικονομούνται τα κεφάλαια του ξενοδοχείου, 
αλλά και οι ενεργειακοί πόροι του πλανήτη! 
Μετατρέποντας το ξενοδοχείο σε ένα φιλικό προς 
το περιβάλλον ξενοδοχείο!



Εξοικονομήστε ενέργεια χρησιμοποιώντας τον RFID διακόπτη της 
Saimon Bros!

Ο διακόπτης ελέγχει φωτισμό, κλιματισμό και εξαερισμό.

Κατάλληλος για εντοιχισμό σε στρόγγυλα ή τετράγωνα κυτία.

Διαθέσιμος σε 2 εκδόσεις 12V ή 220V για σύνδεση με multirelay ή 
ρελέ ισχύος.

Λειτουργεί μόνο με την ιδία κάρτα που λειτουργούν οι κλειδαριές.

Δεν ενεργοποιείται ούτε με πιστωτική κάρτα ούτε με ταυτότητα.

30 sec σύστημα χρονοκαθυστέρησης (ο πελάτης έχει διαθέσιμο 
χρόνο να αποχωρήσει από το δωμάτιο).

Ενδεικτικό LED (ο πελάτης διακρίνει το διακόπτη εύκολα μόλις 
εισέλθει στο δωμάτιο).

Προστασία από βραχυκύκλωματα.

Τροφοδοσία: AC 220V 30A ή DC 12V.

Καρτοδιακόπτης RFID 
ESU220/12
Εξοικονομητής ενέργειας

Elite blackout Cobalt Elite titanium Satin aluminum

22 διαθέσιμα χρώματα 2 διαθέσιμες εκδόσεις 
(12V & 220V)

SAIMON BROS SA
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Επίλεξε το χρώμα σου!

Bright nickel Βασική έκδοση (λευκό) Όψη προφίλ Κάρτα στην υποδοχή
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Money saver



Το E-respiration ενημερώνει για ανθρώπινη παρουσία μόλις ανιχνεύσει 
κίνηση ανθρώπινης ανάσας στο χώρο!

Ανιχνεύει παρουσία ανεξάρτητα από την θέση του σώματος. Εάν 
κάθεται, κοιμάται ή αναπαύεται.

Είναι προγραμματισμένο να ανιχνεύει την ανθρώπινη ανάσα και τις 
ανεπαίσθητες κινήσεις του ανθρώπινου σώματος.

Εξαλείφεται ο περιττός χρόνος που τα φώτα μένουν ανοιχτά 
περιορίζοντας το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας!

Ακριβείς υψηλής συχνότητας μετρήσεις στο χώρο όπου εξασφαλίζουν 
αξιοπιστία 100%.

Το E-respiration ανιχνεύει αξιόπιστα εάν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία 
σε έκταση 64 m² (τοποθετημένο σε ύψος 4m) - με βάση τις μικροκινήσεις 
του σώματος καθώς και τις ανθρώπινες ζωτικές λειτουργίες, όπως 
αναπνοή μέσα και έξω, ή κίνηση των ώμων.

Iδανικό για ξενοδοχεία!

Ανιχνεύει την παρουσία των επισκεπτών με απόλυτη ακρίβεια
Το E-respiration παρέχει πληροφορίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
φωτισμού / κλιματισμού / εξαερισμού.

Καταργήστε τους καρτοδιακόπτες εξοικονόμησης ενέργειας!

Μην ανησυχείτε εάν ο πελάτης άφησε την κάρτα του στον καρτοδιακόπτη.

Συνδέστε το E-respiration με το SaimonZ και εκτελέστε σενάρια μόλις ο 
πελάτης φθάσει στο δωμάτιο του.

Ιδανικό για κοινόχρηστους χώρους σε ξενοδοχεία!

Δώστε πρόσβαση στον πελάτη σας μέσω του κινητού τους χωρίς τη 
χρήση κάρτας και επαναπαυθείτε ότι τα φώτα θα ανάψουν ή θα σβήσουν 
όταν ο επισκέπτης θα αφιχθεί ή αποχωρήσει από το δωμάτιο.

Δώστε στον πελάτη σας την δυνατότητα να νιώσει άνετα στο χώρο του. 
Δεν χρειάζεται να σκεφτεί εάν έσβησε τα φώτα

Εάν το E-respiration συνδυάζεται με την smart ξενοδοχειακή
πλατφόρμα SaimonZ, η ρεσεψιόν ενημερώνεται αμέσως εάν
ο πελάτης έφυγε από το δωμάτιο.

Η καμαριέρα μπορεί να είναι σίγουρη εάν υπάρχει παρουσία πελάτη στο 
δωμάτιο και να αποφεύγει την άσκοπη ενόχληση του πελάτη.

E-respiration
Εξοικονομητής ενέργειας

SAIMON BROS SA
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Μπροστά όψη Όψη προφίλ Πίσω όψη

Breath
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Multirelay 220V / συσκευή φωτισμού & 
κλιματιμού

Μετασχηματιστής 12V AC

Συσκευή ελέγχου φωτισμού και κλιματισμού 
δωματίου με 2 ρελέ συγκράτησης φορτίου μέχρι 
30Α. Λειτουργεί σε συνδυασμό με καρτοδιακόπτη 
και μαγνητικές επαφές που υπάρχουν στις 
μπαλκονόπορτες ή στα παράθυρα του δωματίου.

Ιδανικός για τροφοδοσία εξοικονομητών 
ενέργειας. Μικρό μέγεθος για τοποθέτηση σε 
ηλεκτρολογικό πίνακα. Μετασχηματιστής AC 220V 
σε AC 12V 3W.

SAIMON BROS SA
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Ρελέ ισχύος 220V

Μαγνητικές παγίδες

Συσκευή έλεγχου φωτισμού 230v–20Α, έχει τη 
δυνατότητα να ελέγχει το φορτίο του φωτισμού. 
Συνδέεται με τη γραμμή του φωτισμού και τον 
καρτοδιακόπτη. Max φορτίο συγκράτησης 20Α.

Οι μαγνητικές παγίδες ανιχνεύουν την κατάσταση 
στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες καθώς 
δίνουν εντολή στο multirelay για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του A/C.

Διατίθενται σε ενσύρματες χωνευτές ή εξωτερικές 
καθώς και ασύρματες εξωτερικές παγίδες:

1) Χωνευτές παγίδες στρογγυλές
2) Eξωτερικές παγίδες
3) Eξωτερική ασύρματη παγίδα
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Ψυγεία 
συντήρησης

Ο κύριος σκοπός του μίνι μπαρ είναι να παρέχει τις 
βασικές ανάγκες των επισκεπτών του ξενοδοχείου. 
Είτε το ξενοδοχείο πουλά προϊόντα σε αυτό είτε αν 
το προσφέρει ως χώρο συντήρησης.

Έτσι, καθώς το μίνι μπαρ είναι ένα «μέρος» του 
δωματίου, πρέπει να ακολουθεί το εσωτερικό στυλ 
του δωματίου και την οικολογική βιωσιμότητα.



Το θερμοηλεκτρικό hotel mini bar HS-40 νέας γενιάς συνδυάζει το 
μοντέρνο με το οικολογικό!

Συμπαγής πόρτα με μαύρο γυαλί και μεταλλικό πλαίσιο που 
αναβαθμίζει την αισθητική του χώρου.

Αθόρυβο με χαμηλή κατανάλωση συγκριτικά με τα συμβατικά 
mini bar που κυκλοφορούν στην αγορά και με ελάχιστο κόστος 
συντήρησης.

Δυνατότητα αποθήκευσης 1½ L μπουκάλι νερού.

– Ενεργειακή κλάση Α+
– Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 96 Kwh/annum
– Αθόρυβη λειτουργία 0Db
– Τεχνική ψύξης θερμοηλεκτρισμού
– Θερμομόνωση χωρίς CFC, φιλική προς το περιβάλλον
– Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
– Φωτισμός LED
– Αυτόματη απόψυξη
– Χωρητικότητα 40L
– Θερμοκρασία ψύξης 5 – 8°C (σε περιβάλλον δωματίου 25°C)
– Διαστάσεις Y540 x Π405 x Β440 mm
– Χαμηλή παραγωγή θερμότητας συγκριτικά με τα συμβατικά
mini bar
– Ισχύς 70W
– Χρώμα πλαισίου μαύρο
– Αναστρέψιμη πόρτα σε δεξιά ή αριστερή για να είναι βολικό 
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου
– Τάση 220 – 240V
– Βάρος 12Kg
– Ελάχιστο κόστος συντήρησης
– Δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου για μπουκάλι 1½L

HS-40
Ψυγείο συντήρησης ½

SAIMON BROS SA
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Μπροστά όψη Όψη προφίλ Δυνατότητα αποθηκευτικού 
χώρου για μπουκάλι 1½L

Εσωτερικό / LED φωτισμός

89

Black mirror



Το θερμοηλεκτρικό hotel mini bar HS-40G νέας γενιάς διαθέτει 
μοναδικής κατασκευής πόρτα από διάφανο διπλό γυαλί. Σε 
συνδυασμό με την ειδική ψύκτρα κατορθώνει να προσελκύσει τον 
επισκέπτη βλέποντας τα προϊόντα να τα καταναλώσει, καθώς και 
να τα συντηρήσει ικανοποιητικά!

Αθόρυβο με χαμηλή κατανάλωση συγκριτικά με τα συμβατικά 
mini bar που κυκλοφορούν στην αγορά και με ελάχιστο κόστος 
συντήρησης.

– Ενεργειακή κλάση Α+
– Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 120 Kwh/annum
– Αθόρυβη λειτουργία 0Db
– Τεχνική ψύξης θερμοηλεκτρισμού
– Θερμομόνωση χωρίς, φιλική προς το περιβάλλον
– Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
– Φωτισμός LED
– Αυτόματη απόψυξη
– Χωρητικότητα 40L
– Θερμοκρασία ψύξης 8 – 10°C (σε περιβάλλον δωματίου 25°C)
– Διαστάσεις Y540 x Π405 x Β440 mm
– Πόρτα από διάφανο διπλό γυαλί που αναβαθμίζει την αισθητική 
του χώρου
– Χαμηλή παραγωγή θερμότητας συγκριτικά με τα συμβατικά
mini bar
– Ισχύς 70W
– Χρώμα πλαισίου μαύρο
– Αναστρέψιμη πόρτα σε δεξιά ή αριστερή για να είναι βολικό 
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου
– Τάση 220 – 240V
– Βάρος 12Kg
– Ελάχιστο κόστος συντήρησης

HS-40G
Ψυγείο συντήρησης

SAIMON BROS SA
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Όψη προφίλΜπροστά όψη Μπροστά όψη / ράφια Εσωτερικό / LED φωτισμός
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Transparent



Το θερμοηλεκτρικό hotel mini bar BCH-12B νέας γενιάς διαθέτει 
δυνατότητα εγκατάστασης στον τοίχο εξοικονομώντας ωφέλιμο 
χώρο!

Έχει minimal κατασκευή και συνδυάζει την υψηλής αισθητικής 
design με την οικολογία.

– Ενεργειακή κλάση Α+
– Διαστάσεις Y522 x Π402 x Β222 mm
– Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 153 Kwh/annum
– Αθόρυβη λειτουργία 0Db
– Τεχνική ψύξης θερμοηλεκτρισμού
– Θερμομόνωση χωρίς CFC, φιλική προς το περιβάλλον
– Φωτισμός LED
– Αυτόματη απόψυξη
– Συμπαγής πόρτα με μαύρο γυαλί και μεταλλικό πλαίσιο που 
αναβαθμίζει
την αισθητική του χώρου
– Χαμηλή παραγωγή θερμότητας συγκριτικά με τα συμβατικά
mini bar
– Χρώμα πλαισίου μαύρο
– Αναστρέψιμη πόρτα σε δεξιά ή αριστερή για να είναι βολικό 
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου
– Βάρος 13Kg
– Ελάχιστο κόστος συντήρησης
– Δυνατότητα εγκατάστασης στον τοίχο

BCH-12B / επιτοίχιο
Ψυγείο συντήρησης

SAIMON BROS SA
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Wall mounted

Όψη προφίλΜπροστά όψη Μπροστά όψη Εσωτερικό / LED φωτισμός



Το θερμοηλεκτρικό hotel mini bar HS-45 drawer νέας γενιάς, 
προσαρμόζεται εύκολα αναβαθμίζοντας την αισθητική του 
χώρου καλύπτοντας την ανάγκη για συρταρωτή πόρτα στο mini 
bar! 

Διαθέτει έξυπνο σχεδιασμό τηλεσκοπικούς οδηγούς στην 
συρταρωτή πόρτα.

Τα διαχωριστικά στο εσωτερικό του καλαθιού δεν αφήνουν 
καμία αμφιβολία ότι χωράει πολλά περισσότερα ενώ ταυτόχρονα 
εξοικονομείται ωφέλιμος χώρος.

– Ενεργειακή κλάση Α+
– Διαστάσεις Y420 x Π495 x Β455 mm
– Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 125 Kwh/annum
– Τεχνική ψύξης θερμοηλεκτρισμού
– Θερμομόνωση χωρίς CFC, φιλική προς το περιβάλλον
– Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
– Φωτισμός LED
– Αυτόματη απόψυξη
– Χωρητικότητα 29L
– Θερμοκρασία ψύξης 5 – 8°C (σε περιβάλλον δωματίου 25°C)
– Χαμηλή παραγωγή θερμότητας συγκριτικά με τα συμβατικά
mini bar
– Χρώμα πλαισίου μαύρο
– Βάρος 13,5 Kg
– Ελάχιστο κόστος συντήρησης

HS-45 drawer
Ψυγείο συντήρησης

SAIMON BROS SA
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Όψη προφίλ Εσωτερικό καλάθι, 
διαχωριστικά

Όψη προφίλ Εσωτερικό / LED φωτισμός

Drawer
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Το θερμοηλεκτρικό hotel mini bar HS-48 νέας γενιάς έχει 
χωρητικότητα 48L & αναστρέψιμη πόρτα σε δεξιά ή αριστερή.

Ο συνδυασμός του με τον ειδικό εσωτερικό επιταχυντή ψύξης, 
καταφέρνει να μην υφίσταται απώλειες ψύξης ακόμα και αν ο 
πελάτης το ανοιγοκλείνει συνέχεια!

Χαμηλή κατανάλωση συγκριτικά με τα συμβατικά mini bar που 
κυκλοφορούν στην αγορά και με ελάχιστο κόστος συντήρησης.

– Ενεργειακή κλάση Α
– Διαστάσεις Y510 x Π430 x Β480 mm
– Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 117 Kwh/annum
– Εσωτερικός μηχανισμός ενίσχυσης και επιτάχυνσης ψύξης που 
φθάνει τη θερμοκρασία μέχρι και 0°C Κατάλληλο να επιταχύνει 
την ψύξη σε περιπτώσεις που ο πελάτης ανοίγει με μεγάλη 
συχνότητα το mini Bar.
– Χαμηλή ένταση θορύβου 32Db
– Τεχνική ψύξης θερμοηλεκτρισμού
– Θερμομόνωση χωρίς CFC, φιλική προς το περιβάλλον
– Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
– Φωτισμός LED
– Αυτόματη απόψυξη
– Δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου για μπουκάλι 1½L
– Χωρητικότητα 48L
– Θερμοκρασία ψύξης 3 – 8°C (σε περιβάλλον δωματίου 25°C)
– Συμπαγής πόρτα με επένδυση ανοξείδωτης επιφάνειας που 
αναβαθμίζει την αισθητική του χώρου
– Χαμηλή παραγωγή θερμότητας συγκριτικά με τα συμβατικά
mini bar
– Ισχύς 70W
– Χρώμα πλαισίου μαύρο
– Αναστρέψιμη πόρτα σε δεξιά ή αριστερή για να είναι βολικό 
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου
– Τάση 220 – 240V
– Βάρος 12Kg
– Ελάχιστο κόστος συντήρησης

HS-48
Ψυγείο συντήρησης

SAIMON BROS SA
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Όψη προφίλ Μπροστά όψη Δυνατότητα αποθηκευτικού 
χώρου για μπουκάλι 1½L
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Inox

Εσωτερικό / LED φωτισμός



Το ψυγείο με κομπρέσσορα HS-85 είναι το μεγαλύτερο της 
κατηγορίας του με αναστρέψιμη πόρτα σε δεξιά ή αριστερή.
Διαθέτει καταψύκτη και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο ιδανικό για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια ή βίλες.

Το εξαιρετικό design της πόρτας με την ανοξείδωτη επιφάνεια 
δένει απόλυτα στη φιλοσοφία της αισθητικής του χώρου που 
επιθυμείτε να δώσετε.

– Ενεργειακή κλάση Α
– Διαστάσεις Y825 x Π475 x Β435 mm
– Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 127,75 Kwh/annum
– Τεχνική ψύξης κομπρέσσορα
– Θερμομόνωση χώρις CFC , φιλική προς το περιβάλλον
– Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
– Φωτισμός LED
– Αυτόματη απόψυξη
– Δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου για μπουκάλι 1½L
– Χωρητικότητα 85L
– Θερμοκρασία ψύξης 3 – 10°C (σε περιβάλλον δωματίου 25°C)
– Συμπαγής πόρτα με επένδυση ανοξείδωτης επιφάνειας που 
αναβαθμίζει την αισθητική του χώρου
– Χαμηλή παραγωγή θερμότητας
– Χρώμα πλαισίου μαύρο
– Αναστρέψιμη πόρτα σε δεξιά ή αριστερή για να είναι βολικό 
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου
– Βάρος 15,5Kg
– Ελάχιστο κόστος συντήρησης

HS-85

SAIMON BROS SA
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Ψυγείο με κομπρέσσορα

Όψη προφίλ Μπροστά όψη ΚατάψυξηΕσωτερικό / LED φωτισμός
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Comfortable



Έξυπνο 
ξενοδοχείο -
SaimonZ

Αποκτείστε τον πλήρη έλεγχο των δωματίων
Κάντε τον έλεγχο εικόνα μέσα από την απεικόνιση 
των δωματίων στην οθόνη του smartphone ή του 
υπολογιστή σας!



Αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο των 
δωματίων!

Εύχρηστο περιβάλλον

Κάντε τον έλεγχο εικόνα μέσα από την απεικόνιση 
των δωματίων στην οθόνη του smartphone ή
του υπολογιστή σας.

Από την ρεσεψιόν

Ολοκληρωμένος έλεγχος & διαχείριση όλων των 
χώρων του ξενοδοχείου σας (από το smartphone
ή τον υπολογιστή σας).

Aπό τον πελάτη

Διαχείριση λειτουργιών του δωματίου από τον 
πελάτη (από το smartphone του ή από
τις έξυπνες συσκευές επιλογής σεναρίων)

SAIMON BROS SA
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Δημιουργήστε τα δικά σας σενάρια 
επιλέγοντας τα προϊόντα που 
επιθυμείτε για τα δωμάτια του 
ξενοδοχείου σας.

Aνεβαίνοντας επίπεδο!

+100 συσκευές

Διαφοροποιηθείτε μετατρέποντας το ξενοδοχείο
σας σε μια μοναδική εμπειρία διαμονής για τον
πελάτη σας.

Πάνω από 100 συσκευές σε ασύρματη επικοινωνία
ZigBee με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο στον
υπολογιστή ή στην εφαρμογή του smartphone σας,
όπου και αν βρίσκεστε. Εύκολη χρήση για εσάς
και τον πελάτη σας.
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Αφαιρώντας την κάρτα, η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Όταν ανατείλει ο ήλιος και εφόσον δεν υπάρχει 
άνεμος πάνω από 5 μποφόρ ενεργοποιούνται 
τα μοτέρ στις τέντες των δωματίων για να 
κατεβούν.

Αφαιρώντας την κάρτα από τον καρτοδιακόπτη, 
η θερμοκρασία σε όλα τα κλιματιστικά στο 
δωμάτιο ανεβαίνει στους 23ºC.

Όταν τα λύματα ανέβουν πάνω από την 
επιτρεπτή στάθμη, να έρθει ειδοποίηση στο 
κινητό του υπευθύνου, να ενεργοποιηθεί 
η φωτεινή ένδειξη στο χώρο και να 
ενεργοποιηθεί η αντλία.

Αφαιρώντας την κάρτα από τον καρτοδιακόπτη, 
οπλίζει ο συναγερμός του δωματίου.

Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας στον χώρο 
του λέβητα ανιχνεύσει θερμοκρασία πάνω 
από 25ºC, να ενεργοποιηθεί ο εξαερισμός 
του χώρου και να ανοίξει το παράθυρο. 
Όταν η θερμοκρασία κατέβει στους 22ºC, να 
απενεργοποιηθεί ο εξαερισμός και να κλείσει 
το παράθυρο.

Όταν ο ανιχνευτής παρουσίας στο δωμάτιο 
δεν ανιχνεύσει κίνηση στο δωμάτιο για 10 
λεπτά, η ηλεκτροβάνα κλείνει την παροχή 
νερού στο δωμάτιο.

Όταν ο πελάτης πατήσει το μπουτόν 
"πετσέτες" ή "room service", να λάβει την
 ειδοποίηση η reception.

Εισάγοντας την κάρτα στον καρτοδιακόπτη, 
ανοίγει η τηλεόραση στο info channel και η 
κουρτίνα σκίασης.

Ο εξωτερικός φωτισμός του ξενοδοχείου να 
ενεργοποιείται ανάλογα με την γεωγραφική 
ώρα δύσης του ηλίου.

Αφαιρώντας την κάρτα από τον καρτοδιακόπτη 
για 10 λεπτά, η reception και η καμαριέρα 
λαμβάνουν ειδοποίηση ότι ο πελάτης δεν 
βρίσκεται στο δωμάτιο.

Αν ο αισθητήρας καπνού ανιχνεύσει καπνό, 
στέλνει ειδοποιήσεις συναγερμού τα κινητά 
των υπευθύνων ανεξάρτητα της γεωγραφικής 
τους θέσης, ενεργοποιεί τις φαροσειρήνες 
του ορόφου, ανοίγει αυτόματα τις πόρτες
εξόδου του ξενοδοχείου.

Ο πελάτης πατάει την εντολή DND ή MUR και η 
reception λαμβάνει ειδοποίηση να ενημερώσει 
την καμαριέρα.
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SaimonZ ZigBee δρομολογητής

SaimonZ αισθητήρας κατάστασης 
δωματίου

Δημιουργεί ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο ZigBee 
στο κάθε δωμάτιο για τον απομακρυσμένο έλεγχο 
από την reception όλων των συσκευών SaimonZ 
που θα εγκατασταθούν.

Ο δρομολογητής συνδέεται στο υπάρχον δίκτυο 
(LAN ή WiFi) που διαθέτει το ξενοδοχείο και από 
εκεί στον Cloud server του SaimonZ.

Έχει σχεδιαστεί να προσφέρει την εικόνα 
κατάστασης δωματίου στη reception. Συνδέεται 
με καρτοδιακόπτες εξοικονόμησης ενέργειας, 
φωτεινές ενδείξεις κατάστασης δωματίου που 
περικλείουν τις εντολές DND (μην ενοχλείτε), MUR 
(τακτοποιείστε το δωμάτιο), OCCUPANCY (δωμάτιο 
κατειλημμένο). Μετατρέπει τους υφιστάμενους 
παραδοσιακούς αισθητήρες σε ZigBee αισθητήρες 
για τον έλεγχο από την reception.

SAIMON BROS SA
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SaimonZ Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών

SaimonZ ανιχνευτής καπνού

Το ZigBee Ρελέ Πολλαπλών Λειτουργιών έχει 
σχεδιαστεί να προσφέρει έλεγχο σε ρελέ, γραμμές 
φορτίων, μοτέρ σε κουρτίνες σιδηρόδρομου, 
ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματες πόρτες, 
συσκευές ποτίσματος κήπου.

Όταν ο ανιχνευτής αντιλαμβάνεται καπνό ή 
φωτιά, τότε η LED ένδειξη αναβοσβήνει, ο 
συναγερμός του με ένταση 85dB αρχίζει να 
χτυπά ασταμάτητα για την άμεση λήψη μέτρων. 
Απευθείας, η reception λαμβάνει την ενημέρωση
Δεν χρειάζεται καλωδίωση, τεχνολογία ZigBee με 
χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας.
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SaimonZ μπουτόν έκτακτης ανάγκης

SaimonZ τηλεχειρισμός συσκευών μέσω 
υπερύθρων

Ενημερώνει άμεσα την ρεσεψιόν στην περίπτωση 
ατυχήματος στο μπάνιο ή το δωμάτιο. 
Δεν χρειάζεται καλωδίωση, επικοινωνεί 
ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου ZigBee, ενώ 
τροφοδοτείται με μπαταρία. 

Ελέγχει το A/C και την TV μέσω υπέρυθρου 
σήματος. Μετατρέπει κάθε απλή υπέρυθρη 
ξενοδοχειακή συσκευή σε Smart Hotel συσκευή
Η reception μπορεί να ελέγχει το SaimonZ 
τηλεχειρισμό, ή να  υπακούει στα σενάρια.

SAIMON BROS SA
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SaimonZ αισθητήρας θερμοκρασίας / 
υγρασίας

SaimonZ αισθητήρας πόρτας / 
παραθύρου

Ανιχνεύει τη θερμοκρασία και την υγρασία του 
δωματίου σε πραγματικό χρόνο. Δεν χρειάζεται 
καλωδίωση. Επικοινωνεί ασύρματα μέσω του
πρωτοκόλλου ZigBee, ενώ τροφοδοτείται με 
μπαταρία. 

Ενημερώνει για την κατάσταση της πόρτας / 
παραθύρου (ανοιχτά ή όχι). Ενημερώνει για τη 
χρονική στιγμή ανοίγματος πόρτας / παραθύρου. 
Δεν χρειάζεται καλωδίωση. Επικοινωνεί 
ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου ZigBee ενώ 
τροφοδοτείται με μπαταρία. 
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SaimonZ μοτέρ κουρτίνας

SaimonZ Mix pad S

Αναβαθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των κουρτινών 
του δωματίου και τις κάνει μέρος του smart hotel! 
Επικοινωνεί ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου 
ZigΒee. Κατάλληλο για όλες τις διαστάσεις 
κουρτινών και για άνοιγμα στην μέση ή από την μία 
πλευρά προς την άλλη.

Όλα σε μία συσκευή! To Mix Pad S συντονίζει 
πολλές συσκευές σε μια. Λειτουργεί σαν 
δρομολογητής στο δωμάτιο, αισθητήρας 
θερμοκρασίας-υγρασίας, επιλογέας σεναρίων, 
τριπλός διακόπτης, ηχείο αναπαραγωγής 
μουσικής, και με το ενσωματωμένο μικρόφωνο 
μπορεί να λειτουργήσει και σαν συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας από δωμάτιο σε δωμάτιο.

SAIMON BROS SA
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SaimonZ διακόπτης σεναρίων ZigBee

SaimonZ τριπλός διακόπτης ZigBee

Συμβατός με την SaimonZ πλατφόρμα για την 
αναβάθμιση του ξενοδοχείου σε smart hotel.
Ενεργοποιεί σενάρια στο δωμάτιο με το πάτημα 
ενός πλήκτρου στον διακόπτη όπως: σβήνετε τα 
φώτα, κλείνετε τις κουρτίνες, επιλέγετε μερικό ή 
ολικό φωτισμό στο δωμάτιο.

Συμβατός με την SaimonZ πλατφόρμα για την 
αναβάθμιση του ξενοδοχείου σε smart hotel.
Όταν ο πελάτης πατήσει το πλήκτρο, αμέσως η 
reception θα λάβει την ενημέρωση σε πραγματικό 
χρόνο μέσω της SaimonZ Hotel πλατφόρμας (Web 
Interface) ή του SaimonZ APP (Android/IOS).
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SaimonZ επιτοίχιος 
προγραμματιζόμενος διακόπτης

SaimonZ αισθητήρας πλημμύρας

Βάλτε τον ασύρματο σεναριακό διακόπτη να 
ελέγχει τον φωτισμό, τις συσκευές μέσα στο 
δωμάτιο, όπως και να εκτελεί σενάρια! π.χ 
κλήση room service. Δεν χρειάζεται καλωδίωση. 
Επικοινωνεί ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου 
ZigBee ενώ τροφοδοτείται με μπαταρία.

Ειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση πλημμύρας 
ή υπερχείλισης του νερού στο δωμάτιο. Δεν 
χρειάζεται καλωδίωση. Επικοινωνεί ασύρματα 
μέσω του πρωτοκόλλου ZigBee ενώ τροφοδοτείται 
με μπαταρία.

SAIMON BROS SA
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SaimonZ αισθητήρας κίνησης

SaimonZ ανιχνευτής διαρροής γκαζιού

Βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις μέσα στο 
δωμάτιο! Δεν χρειάζεται καλωδίωση. Επικοινωνεί 
ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου ZigBee ενώ 
τροφοδοτείται με μπαταρία.

 Όταν ο ανιχνευτής αντιλαμβάνεται υψηλή 
συγκέντρωση γκαζιού, τότε η LED ένδειξη 
αναβοσβήνει. Ο συναγερμός του με τα 75dB 
αρχίζει να χτυπάει ασταμάτητα για την έγκαιρη 
λήψη μέτρων. Απευθείας, η reception λαμβάνει 
την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω της 
SaimonZ σε διάφορα σημεία.
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SaimonZ ρυθμιστής χρωματισμού 
φωτισμού RGB

SaimonZ έξυπνος μετατροπέας διακόπτη

O SaimonZ ρυθμιστής χρωματισμού φωτισμού 
RGB έχει σχεδιαστεί να ελέγχει τα RGB strip lights 
και τα RGB panel lights. Η reception μπορεί να 
ελέγχει τον ρυθμιστή χρωματισμού φωτισμού 
RGB, ή να υπακούει στα σενάρια.

Μετατρέπει τους παραδοσιακούς ενσύρματους 
διακόπτες του δωματίου σε Smart Hotel διακόπτες 
ZigBee.

SAIMON BROS SA
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SaimonZ φαροσειρήνα

SaimonZ μπουτόν αναγγελίας φωτιάς / 
έκτακτης ανάγκης ή κινδύνου

Προλαμβάνει τον κίνδυνο στέλνοντας 
οπτικοακουστικό  σήμα, ενεργοποιείται από 
σενάρια ή αισθητήρες

Επικοινωνεί ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου 
ZigBee ενώ τροφοδοτείται με μπαταρία.
Με ένα πάτημα του μπουτόν υποχωρεί το 
κάλυμμα και η reception θα λάβει άμεσα σε 
πραγματικό χρόνο ενημέρωση, και αντίστοιχα θα 
ενεργοποιηθούν τα σενάρια.
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SaimonZ περιστρεφόμενη κάμερα 350º

SaimonZ κάμερα ασφαλείας

Η μοναδική σχεδιασμένη IP κάμερα που 
περιστρέφεται για την ασφάλειά σας στο χώρο 
και συνεργάζεται με την ξενοδοχειακή πλατφόρμα 
της Saimon Z! Ευρεία οπτική γωνία με περιστροφή 
350º μέσω χειρισμού από το smartphone.
Άψογη νυχτερινή όραση. Aνάλυση 1080P.
Συνδέεται στο δίκτυο μέσω WiFi ή ενσύρματα μέσω 
LAN θύρας.

Η μοναδική κάμερα για έλεγχο των κοινόχρηστων 
χώρων σε συνεργασία με την ξενοδοχειακή 
πλατφόρμα της Saimon Z! Άψογη νυχτερινή όραση. 
Ανάλυση 720P. Συνδέεται στο δίκτυο μέσω WiFi.

SAIMON BROS SA
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Toπολογία SaimonZ
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Παράδοση, 
εγκατάσταση & 
υποστήριξη 

H Saimon Bros δεν περιορίζεται μόνο στον 
σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων αλλά 
εξασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση την σωστή 
εγκατάσταση, την εκπαίδευση αλλά και την 
αδιάλειπτη υποστήριξη.



Η Saimon Bros, με όλες τις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, παραδίδει άμεσα το 
90% της γκάμας των προϊόντων της. Τα προϊόντα 
μπορούν να αποσταλούν παντού και με ασφάλεια 
είτε μέσω των οδηγών της ίδιας της εταιρίας είτε 
μέσω του συμβεβλημένου δικτύου μεταφορικών 
εταιριών.

Η τεχνική υποστήριξη γίνεται με τρείς τρόπους:

Απομακρυσμένα
Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, απομακρυσμένη 
διαχείριση για υποστήριξη λογισμικού, 
βιντεοκλήση, βίντεο οδηγιών

Επιτόπια
Επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του πελάτη για 
επίλυση του προβλήματος

Αποστολή προϊόντος
Αποστολή του προϊόντος που παρουσιάζει βλάβη 
στο εργοστάσιο για επισκευή

Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα:
- Ετήσιων συντηρήσεων  
- Συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης

H Saimon Bros δεν περιορίζεται μόνο σε προϊόντα 
ποιότητας και μέγιστης ασφάλειας αλλά και 
σε εγγυημένες υπηρεσίες εγκατάστασης. Η 
εξειδικευμένη γνώση του τεχνικού τμήματος της 
Saimon Bros σας δίνει τη σιγουριά της εμπειρίας 
της για μια άριστη εφαρμογή. Επιπλέον κατά 
την εγκατάσταση του λογισμικού παρέχεται 
εκπαίδευση στο προσωπικό για την λειτουργία του 
λογισμικού.

Στα πλαίσια υποστήριξης των ξενοδοχείων 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις 
ηλεκτρονικές κλειδαριές άλλων εταιριών η Saimon 
Bros προσφέρει μια ευρεία γκάμα συμβατών 
ανταλλακτικών που προορίζονται είτε για τα 
ηλεκτρονικά είτε τα μηχανικά μέρη.

1. Παράδοση εμπορευμάτων

3. Τμήμα υποστήριξης / συντήρησης

2. Τμήμα εγκατάστασης / εκπαίδευσης

4. Τμήμα ανταλλακτικών, κλειδαριών και 
εξαρτημάτων

Πάντα 
δίπλα σας

SAIMON BROS SA
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Σημειώσεις

Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στα χρώματα από την πραγματικότητα.



Εργοστάσιο / Έκθεση

2η Πάροδος Βιομηχανικού Πάρκου
Λάκκωμα 63 080, Μακεδονία, Ελλάδα

T  23920 92229

Έκθεση Αθηνών

Λεωφόρος Ποσειδώνος 43
Μοσχάτο 18 344, Αττική, Ελλάδα

T  210 6096971

info@saimonbros.gr

SAIMON BROS SA

saimonbros.com


