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DOORTECH Hurtownia Okuć S.C.
ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa
telefon: 34 3606 600 ; 34 3606 601 ; 792 146 148

fax: biuro@centrumokuc.pl
e-mail: biuro@door-tech.pl

Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto

WKŁADKI BĘBENKOWE ELEKTRONICZNE
Strona główna > WKŁADKI BĘBENKOWE > WKŁADKI BĘBENKOWE ELEKTRONICZNE

Bateria do wkładki elektronicznej DOM ENiQ®/TAPKEY
Skrócony opis:
Bateria do wkładki elektronicznej DOM ENIQ oraz DOM TAPKEY z kluczem do wymiany.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

135,32 zł 166,44 zł

Bateria litowa 2/3 AA 3,6V do wkładki LIBRA
Producent: ISEO

35,51 zł 43,68 zł

Bridge TEDEE
Skrócony opis:

Producent: GERDA

430,00 zł 528,90 zł

Karta DORMAKABA MIFARE
Skrócony opis:
Karta użytkownika MIFARE do wszystkich urządzeń elektronicznej kontroli dostępu DORMAKABA 

Producent: DORMAKABA

7,02 zł 8,63 zł

Klawiatura TEDEE
Skrócony opis:

Producent: GERDA

440,00 zł 541,20 zł

Konwersja wkładek ISEO,DOM,DORMAKABA dla TEDEE
Skrócony opis:
Trzepienie do wkładek firm ISEO, DOM SICHERHEITSTECHNIK oraz DORMAKABA pozwlające na montaż zamka
elektronicznego TEDEE. 
Jesli jesteście zainteresowani taką konwersją, prosimy o przesłanie swojej wkłądki do nas.
 

Producent: GERDA

50,00 zł 61,50 zł

Transponder ENiQ® standard
Skrócony opis:
Transponder (brelok) do wkładek DOM ENIQ.Wysoka jakość wykonania. Praca w zakresie MIFARE 13,56 MHz.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

78,58 zł 96,65 zł

Transponder TAPKEY
Skrócony opis:
Transponder (brelok) do wkładek DOM TAPKEY. Wysoka jakość wykonania. Paraca w zakresie MIFARE 13,56 MHz.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

78,58 zł 96,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2073-bateria-do-wkladki-elektronicznej-dom-eniq.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2116-bateria-litowa-2-3-aa-36v-do-wkladki-libra.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4905-bridge-tedee.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4521-karta-dormakaba-mifare.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4904-klawiatura-tedee.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4908-konwersja-wkladek-iseodomdormakaba-dla-tedee.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2072-transponder-eniq-standard.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4520-transponder-tapkey.html
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Wkładka elektroniczna DOM ENiQ® EasyFlex Box
Skrócony opis:
Wkładka elektroniczna ENiQ® może być zainstalowana w każdych
drzwiach czy kontroli dostępu, które są wyposażone w zwykły zamek na
typową wkładkę bębenkową. Wymiana tradycyjnej wkładki na ENiQ®
trwa dwie minuty i nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji
elektrycznych czy oprogramowania. ENiQ® sterowany jest za pomocą
dedykowanych transponderów(breloków) lub typowych kart
zbliżeniowych. Ich programowanie dzięki załączonemu do tej wersji
zestawowi EasyFlex trwa chwilkę. Zawsze też istnieje możliwość
programowania przy pomocy Smartfona.
 

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2 123,64 zł 2 612,08 zł

Wkładka elektroniczna DOM ENiQ®
Skrócony opis:
Wkładka elektroniczna ENiQ® może być zainstalowana w każdych
drzwiach czy kontroli dostępu, które są wyposażone w zwykły zamek na
typową wkładkę bębenkową. Wymiana tradycyjnej wkładki na ENiQ®
trwa dwie minuty i nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji
elektrycznych czy oprogramowania. ENiQ® sterowany jest za pomocą
dedykowanych transponderów(breloków) lub typowych kart
zbliżeniowych. Ich programowanie odbywa się za pośrednictwem
dedykowanej aplikacji na telefon typu Smartfon.
Pobierz broszurę w języku polskim

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 363,13 zł 1 676,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2068-wkladka-elektroniczna-dom-eniq-easyflex-box.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2069-wkladka-elektroniczna-dom-eniq.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqpro.pdf
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Wkładka elektroniczna DOM TAPKEY BOX
Skrócony opis:
DOM Tapkey to rewolucyjny sposób zamykania i otwierania drzwi do Twego domu lub biura. Po prostu przystaw
smartfon do wkładki i otwarte.
Nasz cyfrowy system zamykania, pozwala zarządzać kontrolą dostępu a tym samym, za pośrednictwem łatwej do
użycia aplikacji Tapkey, bezpieczeństwem Twojego domu czy biura. Nieważne czy jesteś w pracy, na spotkaniu czy
gdziekolwiek indziej, możesz dodawać i wycofywać użytkowników (smartfony lub transpondery) na Twoim
smartfonie kiedykolwiek chcesz. Odkryj innowacyjne rozwiązanie plug-and-play dla wszystkich Twoich potrzeb
bezpieczeństwa. Z DOM Tapkey, wszystko pozostaje pod kontrolą na każdym kroku
 
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO PORADNIKA FILMOWEGO :

 

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 716,47 zł 2 111,26 zł

Wkładka elektroniczna DORMAKABA MASTER B
Skrócony opis:
Wkładka elektroniczna DORMAKABA MASTER B może być zainstalowana w każdych
istniejących już drzwiach, które są wyposażone w zwykły zamek na typową
wkładkę bębenkową. Wymiana tradycyjnej mechanicznej wkładki na MASTER B
trwa dwie minuty i nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy
oprogramowania. MASTER B sterowany jest za pomocą kart zbliżeniowych DORMA
Mifare lub Legic. Ich programowanie odbywa się za pomocą dedykowanej karty
MASTER B (należy osobno zakupić, jedna karta wystarczy na „n” wkładek na
obiekcie). Należy przystawić kartę MASTER B do czytnika wkładki a następnie kartę
użytkownika. W tym  momencie uprawnienia zostają przeniesione na kartę.
 
Producent: DORMAKABA

936,53 zł 1 151,93 zł

Wkładka elektroniczna LIBRA SMART premium
Skrócony opis:

Producent: ISEO

1 912,00 zł 2 351,76 zł

Wkładka elektroniczna LIBRA SMART standard
Skrócony opis:
Libra Smart to sterowana elektronicznie wkładka bębenkowa, zasilana za pomocą baterii. Wersja wkładki z gałką
standardową. Wkładka Libra Smart jest kompatybilna z większością modeli mechanicznych zamków wpuszczanych
zgodnych z profilem europejskiej wkładki bębenkowej (EN 1303). W efekcie jest bardzo funkcjonalna, a jej instalację
można przeprowadzić zarówno w nowych, jak i w istniejących już drzwiach. Wkładkę Libra Smart można obsługiwać
za pomocą urządzeń mobilnych, które posiadają zainstalowane oprogramowanie Argo oraz przy użyciu kart
zbliżeniowych ISEO lub zwykłych kart Mifare, opasek, breloków zbliżeniowych itp.
 

Producent: ISEO

1 752,19 zł 2 155,19 zł

Zamek TEDEE
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 170,00 zł 1 439,10 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2078-wkladka-elektroniczna-dom-tapkey-box.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/tapkey.pdf
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4519-wkladka-elektroniczna-dormakaba-master-b.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2115-wkladka-elektroniczna-libra-smart-premium.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2114-wkladka-elektroniczna-libra-smart-standard.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4903-zamek-tedee.html
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Zamek TEDEE GRAFIT
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 170,00 zł 1 439,10 zł

Zestaw kart i transponderów DOM ENiQ® EasyFlex booklet
Skrócony opis:
Zestaw kart programujących wraz z transponderami (brelokami) sterującymi. W wygodny sposób dokonasz
zaprogramowania, a w przypadku zagubienia lub potrzeby ograniczenia dostepu do danego breloka usuniesz go z
listy uprawnionych uzytkowaników. Jest to dobra alternatywa dla klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanego
systemu i kodowanie transponderów na określony czas i datę.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

819,67 zł 1 008,19 zł

Zestaw kart MASTER wkładki LIBRA
Skrócony opis:
Zestaw kart MASTER do wkładki elektronicznej LIBRA. Zestaw ten musisz zakupić do każdej wkładki LIBRA za
wyjatkiem sytuacji, kiedy kupujesz dwie lub więcej wkładek LIBRA, które łączysz w jedną grupę.
W zestawie są 3 sztuki wkładki ponumerowane. W przypadku gdy np. zagubi się kartę nr 1 można wgrać kartę nr 2 i
tym samym karta nr 1 przestaje być użyteczna (zabezpieczenie)

Producent: ISEO

120,55 zł 148,28 zł

Zestaw zamka elektronicznego TEDEE GRAFIT
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 700,00 zł 2 091,00 zł

Zestaw zamka elektronicznego TEDEE
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 700,00 zł 2 091,00 zł

Zestaw zamka TEDEE GRAFIT
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 300,00 zł 1 599,00 zł

Zestaw zamka TEDEE
Skrócony opis:

Producent: GERDA

1 300,00 zł 1 599,00 zł

KLAMKI ELEKTRONICZNE
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > KLAMKI ELEKTRONICZNE

Bateria litowa AA 3,6V do klamki ARIES
Skrócony opis:
Bateria do klamki elektronicznej ARIES.

Producent: ISEO

36,28 zł 44,62 zł

Klamka elektroniczna ARIES SMART stal nierdzewna
Skrócony opis:
Aries Smart to zasilana bateryjnie klamka elektroniczna z czytnikiem RFID 13,56 MHz, która współpracuje z
większością zamków wpuszczanych i jest dedykowana do drzwi z kontrolą dostępu. Do zarządzania pracą i
otwierania klamki Aries Smart dedykowana jest bezpłatna aplikacja Argo, którą można zainstalować na
urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS (telefony,zegarki itp) Komunikacja pomiędzy urządzeniem
mobilnym z zainstalowaną aplikacją Argo, a elektroniczną klamką Aries Smart, odbywa się przy użyciu technologii
Bluetooth Smart 4.0. Wszystkie przesyłane dane są zakodowane za pomocą 128-bitowego klucza AES, a następnie
zapisywane w pamięci wkładki. Gwarantuje to brak możliwości ich przechwycenia przy użyciu podsłuchu lub
algorytmu siłowego. Ponadto do otwierania i programowania możemy użyć dedykowanych kart i breloków a także
kart zbliżeniowych płatniczych.
 

Producent: ISEO

1 958,25 zł 2 408,65 zł

https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4902-zamek-tedee-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/2071-zestaw-kart-i-transponderow-dom-eniq-easyflex-booklet.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4155-zestaw-kart-master-wkladki-libra.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4901-zestaw-zamka-elektronicznego-tedee-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4347-zestaw-zamka-elektronicznego-tedee.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4907-zestaw-zamka-tedee-grafit.html
https://online.centrumokuc.pl/wkladki-bebenkowe-elektroniczne/4906-zestaw-zamka-tedee.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2142-bateria-litowa-aa-36v-do-klamki-aries.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2141-klamka-elektroniczna-aries-smart-stal-nierdzewna.html
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Klamka elektroniczna DOM EASYKEY Adapt
Skrócony opis:
EasyKey to system kontroli dostępu z klawiaturą numeryczną i brajlowską,
bez kart i kluczy. Klamkę dostosować do prawie każdego zamka
wpuszczanego dostępnego na rynku.
EasyKey zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę, będąc prostym i wygodnym
narzędziem w środowiskach typu np. biura, szpitale, obszary prywatne lub
budynki publiczne.
Klamka zostaje uaktywniona poprzez wpisanie kodu. Po 3 sekundach klamka
powraca w tryb zamknięty. Istnieje możliwość pracy w trybie na stałe
otwartym.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

964,60 zł 1 186,46 zł

Klamka elektroniczna DOM EASYKEY Slim 72mm
Skrócony opis:
EasyKey to system kontroli dostępu z klawiaturą numeryczną i brajlowską, bez kart i kluczy. Klamkę dostosować do
prawie każdego zamka wpuszczanego dostępnego na rynku.
EasyKey zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę, będąc prostym i wygodnym narzędziem w środowiskach typu np.
biura, szpitale, obszary prywatne lub budynki publiczne.
Klamka zostaje uaktywniona poprzez wpisanie kodu. Po 3 sekundach klamka powraca w tryb zamknięty. Istnieje
możliwość pracy w trybie na stałe otwartym.
Wersja klamki z otworem pod wkładkę bębenkową do zamka o rozstawie 72mm

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

998,53 zł 1 228,19 zł

Klamka elektroniczna DOM EASYKEY Slim 92mm
Skrócony opis:
EasyKey to system kontroli dostępu z klawiaturą numeryczną i brajlowską, bez kart i kluczy. Klamkę dostosować do
prawie każdego zamka wpuszczanego dostępnego na rynku.
EasyKey zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę, będąc prostym i wygodnym narzędziem w środowiskach typu np.
biura, szpitale, obszary prywatne lub budynki publiczne.
Klamka zostaje uaktywniona poprzez wpisanie kodu. Po 3 sekundach klamka powraca w tryb zamknięty. Istnieje
możliwość pracy w trybie na stałe otwartym.
Wersja klamki z otworem pod wkładkę bębenkową do zamka o rozstawie 92mm

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

998,53 zł 1 228,19 zł

Klamka elektroniczna DOM ENiQ® Guard
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna ENiQ® GUARD może być zainstalowana w każdych drzwiach czy kontroli dostępu, które są
wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę klamkę Wymiana tradycyjnej klamki na ENiQ® trwa dwie minuty i
nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy oprogramowania. ENiQ® sterowany jest za pomocą
dedykowanych transponderów(breloków) lub typowych kart zbliżeniowych. Ich programowanie odbywa się za
pośrednictwem dedykowanej aplikacji na telefon typu Smartfon
W jednym systemie możemy połączyć klamkę oraz wkładkę ENIQ.
Pobierz broszurę w języku polskim.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 959,03 zł 2 409,61 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2082-klamka-elektroniczna-dom-easykey-adapt.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2083-klamka-elektroniczna-dom-easykey-slim-72mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2084-klamka-elektroniczna-dom-easykey-slim-92mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2075-klamka-elektroniczna-dom-eniq-guard.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqguard.pdf
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Klamka elektroniczna DOM ENiQ® Guard 72mm
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna ENiQ® GUARD może być zainstalowana w każdych drzwiach czy kontroli dostępu, które są
wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę klamkę Wymiana tradycyjnej klamki na ENiQ® trwa dwie minuty i
nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy oprogramowania. ENiQ® sterowany jest za pomocą
dedykowanych transponderów(breloków) lub typowych kart zbliżeniowych. Ich programowanie odbywa się za
pośrednictwem dedykowanej aplikacji na telefon typu Smartfon
W jednym systemie możemy połąączyć klamkę oraz wkładkę ENIQ.
Pobierz broszurę w języku polskim.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 959,03 zł 2 409,61 zł

Klamka elektroniczna DOM ENiQ® Guard 92mm
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna ENiQ® GUARD może być zainstalowana w każdych drzwiach czy kontroli dostępu, które są
wyposażone w zwykły zamek na typową wkładkę klamkę Wymiana tradycyjnej klamki na ENiQ® trwa dwie minuty i
nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych czy oprogramowania. ENiQ® sterowany jest za pomocą
dedykowanych transponderów(breloków) lub typowych kart zbliżeniowych. Ich programowanie odbywa się za
pośrednictwem dedykowanej aplikacji na telefon typu Smartfon
W jednym systemie możemy połąączyć klamkę oraz wkładkę ENIQ.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

1 959,03 zł 2 409,61 zł

Klamka elektroniczna DOM TAPKEY
Skrócony opis:
DOM Tapkey to rewolucyjny sposób zamykania i otwierania drzwi do Twego domu lub biura. Po prostu przystaw
smartfon do wkładki i otwarte.
Nasz cyfrowy system zamykania, pozwala zarządzać kontrolą dostępu a tym samym, za pośrednictwem łatwej do
użycia aplikacji Tapkey, bezpieczeństwem Twojego domu czy biura. Nieważne czy jesteś w pracy, na spotkaniu czy
gdziekolwiek indziej, możesz dodawać i wycofywać użytkowników (smartfony lub transpondery) na Twoim
smartfonie kiedykolwiek chcesz. Odkryj innowacyjne rozwiązanie plug-and-play dla wszystkich Twoich potrzeb
bezpieczeństwa. Z DOM Tapkey, wszystko pozostaje pod kontrolą na każdym kroku. Klamka bez otworu na wkładkę
bębenkową.
 
Więcej na poniższym filmie oraz poniżej w opisie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2 871,51 zł 3 531,96 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2076-klamka-elektroniczna-dom-eniq-guard-72mm.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqguard.pdf
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2077-klamka-elektroniczna-dom-eniq-guard-92mm.html
https://masterkey.door-tech.pl/downloads/eniqguard.pdf
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2079-klamka-elektroniczna-dom-tapkey-.html
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Klamka elektroniczna DOM TAPKEY 72mm
Skrócony opis:
DOM Tapkey to rewolucyjny sposób zamykania i otwierania drzwi do Twego domu lub biura. Po prostu przystaw
smartfon do wkładki i otwarte.
Nasz cyfrowy system zamykania, pozwala zarządzać kontrolą dostępu a tym samym, za pośrednictwem łatwej do
użycia aplikacji Tapkey, bezpieczeństwem Twojego domu czy biura. Nieważne czy jesteś w pracy, na spotkaniu czy
gdziekolwiek indziej, możesz dodawać i wycofywać użytkowników (smartfony lub transpondery) na Twoim
smartfonie kiedykolwiek chcesz. Odkryj innowacyjne rozwiązanie plug-and-play dla wszystkich Twoich potrzeb
bezpieczeństwa. Z DOM Tapkey, wszystko pozostaje pod kontrolą na każdym kroku. Klamka z otworem na wkładkę
bębenkową do zamka o rozstawie 72mm
 
Więcej na poniższym filmie oraz poniżej w opisie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2 871,51 zł 3 531,96 zł

Klamka elektroniczna DOM TAPKEY 92mm
Skrócony opis:
DOM Tapkey to rewolucyjny sposób zamykania i otwierania drzwi do Twego domu lub biura. Po prostu przystaw
smartfon do wkładki i otwarte.
Nasz cyfrowy system zamykania, pozwala zarządzać kontrolą dostępu a tym samym, za pośrednictwem łatwej do
użycia aplikacji Tapkey, bezpieczeństwem Twojego domu czy biura. Nieważne czy jesteś w pracy, na spotkaniu czy
gdziekolwiek indziej, możesz dodawać i wycofywać użytkowników (smartfony lub transpondery) na Twoim
smartfonie kiedykolwiek chcesz. Odkryj innowacyjne rozwiązanie plug-and-play dla wszystkich Twoich potrzeb
bezpieczeństwa. Z DOM Tapkey, wszystko pozostaje pod kontrolą na każdym kroku. Klamka z otworem na wkładkę
bębenkową do zamka o rozstawie 92mm
 
Więcej na poniższym filmie oraz poniżej w opisie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

2 871,51 zł 3 531,96 zł

Klamka elektroniczna DORMAKABA C-LEVER COMPACT K6
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna C-LEVER COMPACT K6 może być zainstalowana w każdych
istniejących już drzwiach, które są wyposażone w zwykły zamek wpuszczany oraz
w przypadku zastosowania w drzwiach szklanych w zamek kasetowy. Z racji
kompaktowych rozmiarów, nie jest istotny rozstaw zamka, ponieważ klamka
montowana jest jak typowa klamka z szyldem dzielonym (otwory montażowe tylko
na wysokości kwadratu na klamkę.  Wymiana tradycyjnej klamki na C-LEVER
COMPACT trwa dwie minuty i nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji
elektrycznych czy oprogramowania. C-LEVER COMPACT sterowany jest za pomocą
kart zbliżeniowych DORMA Mifare lub Legic. Ich programowanie odbywa się za
pomocą dedykowanej karty MASTER B (należy osobno zakupić, jedna karta
wystarczy na „n” urządzęń na obiekcie). 
 
Producent: DORMAKABA

967,00 zł 1 189,41 zł

Klamka elektroniczna DORMAKABA C-LEVER PRO
Skrócony opis:
Klamka elektroniczna C-LEVER PRO może być zainstalowana w każdych
istniejących już drzwiach, które są wyposażone w zwykły zamek wpuszczany oraz
w przypadku zastosowania w drzwiach szklanych w zamek kasetowy. Klamka
występuje z szyldem tzw. ślepym lub na rozstaw zamka 72mm/92mm w przypadku
zamiaru ryglowania dodatkowego wkładką mechaniczną. Wymiana tradycyjnej
klamki na C-LEVER PRO trwa dwie minuty i nie wymaga żadnych dodatkowych
instalacji elektrycznych czy oprogramowania. C-LEVER PRO sterowany jest za
pomocą kart zbliżeniowych DORMA Mifare lub Legic. Ich programowanie odbywa
się za pomocą dedykowanej karty MASTER B (należy osobno zakupić, jedna karta
wystarczy na „n” urządzęń na obiekcie). 
 
Producent: DORMAKABA

1 404,80 zł 1 727,90 zł

CZYTNIKI I STEROWNIKI
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > CZYTNIKI I STEROWNIKI

Brelok zbliżeniowy 125 Hz
Producent: ORNO

6,45 zł 7,93 zł

https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2080-klamka-elektroniczna-dom-tapkey-72mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/2081-klamka-elektroniczna-dom-tapkey-92mm.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/4518-klamka-elektroniczna-dormakaba-c-lever-compact-k6.html
https://online.centrumokuc.pl/klamki-elektroniczne/4522-klamka-elektroniczna-dormakaba-c-lever-pro.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2128-brelok-zblizeniowy-125-hz.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Czytnik bluetooth IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
Bluetooth & Code – otwieranie drzwi kodem i telefonem komórkowym
Klawiatura numeryczna z funkcją Bluetooth umożliwia otwieranie drzwi 6-8 cyfrowym kodem. Klawiatura jest
poszerzona o funkcje Bluetooth. Otwieranie drzwi przy użyciu Bluetooth, ze względów bezpieczeństwa, zostało
dodatkowo zabezpieczone koniecznością wprowadzenia pierwszych dwóch cyfr kodu.Model przeznaczony do
montażu w drzwiach lub ościeżnicy.
• Obudowa ze szkła z klawiaturą  i symbolem Bluetooth szczelnie odlana
• Kompatybilna z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
•  Do 6 telefonów komórkowych i 18 kodów użytkownika równocześnie obsługiwanych przez system
• Kontroler może pracować w zakresie temperatur – 20 °C do + 60 °C, IP54
• Dostępny w kolorze niebieskim
• Technologia Bluetooth zabezpieczona opcją na dotyk

Producent: IDENCOM

1 440,00 zł 1 771,20 zł

Czytnik klawiaturowy IDENCOM GATE uniwersalny
Skrócony opis:
Klawiatura numeryczna z kodem jest przeznaczona dla producentów drzwi. Klawiaturę można zintegrować ze
wszystkimi rodzajami drzwi alu/pcv/drzewo/stal. Klawiatura jest kompatybilna z zamkami: Winkhaus, Fuhr, Gu, Kfv,
Roto, Maco, AssaAbloy jak również z innymi zamkami elektromechanicznymi  i elektrozaczepami. Model
przeznaczony do montażu na murze lub w innym dowolnym miejscu. Do wyboru opcja natynkowa z ramką lub
podtynkowa
• Materiał: stal szlachetna
• Kompatybilna z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
• Zakodowana komunikacja
• Unikat – połączenie wewnętrznej i zewnętrznej jednostki
• Inteligentna blokada przed manipulacją
• Klawiatura z nierdzewnej stali ze szczelnie odlaną obudową

Producent: IDENCOM

1 680,00 zł 2 066,40 zł

Czytnik klawiaturowy IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
lawiatura numeryczna z kodem jest przeznaczona dla producentów drzwi. Klawiaturę można zintegrować ze
wszystkimi rodzajami drzwi alu/pcv/drzewo/stal. Klawiatura jest kompatybilna z zamkami: Winkhaus, Fuhr, Gu, Kfv,
Roto, Maco, AssaAbloy jak również z innymi zamkami elektromechanicznymi  i elektrozaczepami. Model
przeznaczony do montażu w drzwiach lub ościeżnicy. 
• Materiał: stal szlachetna
• Kompatybilna z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
• Zakodowana komunikacja
• Unikat – połączenie wewnętrznej i zewnętrznej jednostki
• Inteligentna blokada przed manipulacją
• Klawiatura z nierdzewnej stali ze szczelnie odlaną obudową
• Instrukcja obsługi objaśniona w 2 linijkach, administracja bezpośrednio na klawiaturze
• Optymalna wysokość montażu od 1,2 m – również dla dzieci

Producent: IDENCOM

1 490,00 zł 1 832,70 zł

Czytnik linii papilarnych IDENCOM GATE uniwersalny
Skrócony opis:
Czytnik linni papilarnych IDENCOM jest najwyższej jakości czytnikiem biometrycznym, który współpracuje z
klasycznymi elektrozaczepami oraz z innymi urządzeniami, w których po dokonaniu autoryzacji w postaci odcisku
linii pailarnych palca uruchamia urządzenie. W przypadku elektrozaczepu zwalnia rygiel elektrozaczepu, dzięki
czemu możemy otworzyć pochwytem np. drzwi, w przypadku zainstalowania z zamkiem elektromotorycznym np. GU
BKS następuje automatyczne zaryglowanie bądź otwarcie zamka. Wersja czytnika do montażu na murze lub w
innym dowolnym miejscu. Do wyboru opcja natynkowa z ramką lub podtynkowa.
Model uniwersalny, tzn posiadający uniwersalną końcówkę do urządzenia sterującego. 

Producent: IDENCOM

1 990,00 zł 2 447,70 zł

Czytnik linii papilarnych IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
Czytnik linii papilarnych IDENCOM jest najwyższej jakości czytnikiem biometrycznym, który współpracuje z
klasycznymi elektrozaczepami oraz z innymi urządzeniami, w których po dokonaniu autoryzacji w postaci odcisku
linii papilarnych palca uruchamia urządzenie. Wersja czytnika do instalacji na drzwiach lub w ościeżnicy po
wcześniejszym wyfrezowaniu otworu montażowego. Szczegóły techniczne patrz niżej w opisie produktu.
Model uniwersalny, tzn posiadający uniwersalną końcówkę do urządzenia sterującego(dotyczy zamków
elektromotorycznych). Jeśli potrzebujesz końcówki do konkretnego modelu zamka elektromotorycznego
KFV,GU,FUHR,ROTO czy innego napisz do nas!
Poniżej wybierz opcje, jeśli potrzebujesz czytnik do elektrozaczepu!!

Producent: IDENCOM

1 790,00 zł 2 201,70 zł

https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2119-czytnik-linii-bluetooth-idencom-inside.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2150-czytnik-klawiaturowy-idencom-gate-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2118-czytnik-klawiaturowy-idencom-inside.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2149-czytnik-linii-papilarnych-idencom-gate-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2117-czytnik-linii-papilarnych-idencom-inside.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Czytnik RFID IDENCOM GATE uniwersalny
Skrócony opis:
RFID – otwieranie drzwi kartami i brelokami
Rozwiązanie RFID INSIDE przeznaczone jest do montażu na murze lub w innym dowolnym miejscu. Do wyboru opcja
natynkowa lub podtynkowa.RFID to możliwość otwierania drzwi kartami i brelokami. System RFID pozwala w prosty i
szybki sposób dodać do 150 użytkowników, kart i breloków.
Materiał: stal szlachetna + szklo
Kompatybilny z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
Najwyższy stopień ochrony przed manipulacją
Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa
Instrukcja obsługi w 4 linijkach, administracja bezpośrednio na urządzeniu

Producent: IDENCOM

1 842,00 zł 2 265,66 zł

Czytnik RFID IDENCOM INSIDE uniwersalny
Skrócony opis:
RFID – otwieranie drzwi kartami i brelokami
Rozwiązanie RFID INSIDE przeznaczone jest do montażu w drzwiach lub jego ościeżnicy.RFID to możliwość
otwierania drzwi kartami i brelokami. System RFID pozwala w prosty i szybki sposób dodać do 150 użytkowników,
kart i breloków.
Materiał: stal szlachetna + szklo
Kompatybilny z zamkami elektromechanicznymi i elektrozaczepami
Najwyższy stopień ochrony przed manipulacją
Wysokojakościowa, szczelnie odlana obudowa
Instrukcja obsługi w 4 linijkach, administracja bezpośrednio na urządzeniu
Poniżej wybierz opcje, jesli potrzebujesz czytnik do elektrozaczepu!!

Producent: IDENCOM

1 680,00 zł 2 066,40 zł

DOM CHIPOLO lokalizator bluetooth
Skrócony opis:
Ten lokalizator działający w technologii bluetooth pozwoli bardzo szybko odnaleźć każdą rzecz w zasięgu do 60m.
Dzięki aplikacji na smartfon możemy po sygnale dźwiękowym zlokalizować każdy przedmiot, do którego włożyliśmy
lub dołączyliśmy chipolo.Ponadto mając w ręku chipolo możemy w odrotny sposób zlokalizować nasz smartfon.
W momencie utraty sparowania chipolo ze smartfonem zaznaczy on ten fakt na mapie, dzięki czemu zostawiając np.
klucze u kolegi będziemy mogli bardzo szybko odszukać je na mapie.

Producent: DOM SICHERHAITSTECHNIK

76,65 zł 94,28 zł

Karta zbliżeniowa 125 Hz
Skrócony opis:
Karta zbliżeniowa wspólpracująca z czytnikami firmy ORNO.

Producent: ORNO

5,79 zł 7,12 zł

Zamek szyfrowy hermetyczny z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP68
Skrócony opis:
Autonomiczny, hermetyczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu
oraz czytnika kart zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 2
wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować dwoma oddzielnymi wejściami, czytnik kart i breloków zbliżeniowych
pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 100 milionami
możliwych kombinacji, 1200 PIN-ów użytkownika, numer identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8
cyfr, nieulotna pamięć EPROM zachowuje zapisane dane w pamięci przy zaniku napięcia.
Przekaźniki mogą pracować w trybie impulsowym lub przerzutnikowym, podświetlana klawiatura pokryta powłoką
epoksydową, wandaloodporna i wodoszczelna obudowa (IP68), montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy
szyfratora za pomocą diod LED, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, wszystkie ustawienia dokonywane są z
klawiatury. Regulowany czas przekaźnika drzwi: 1–99 sekund, regulowany czas alarmu: 0–3 minuty.

Producent: ORNO

237,15 zł 291,69 zł

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych
Skrócony opis:
Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart
i breloków zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje innymi urządzeniami
elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, czytnik kart i breloków zbliżeniowych pracujący na
częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 10 000 możliwych kombinacji.
2000 PIN-ów użytkownika, długość kodu 4 cyfry, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry w
pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura, montaż natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za
pomocą diody LED, ochrona antysabotażowa, czujnik wykrywania otwarcia drzwi, wszystkie ustawienia dokonywane
są z klawiatury, regulowany czas otwarcia drzwi i trwania alarmu.

Producent: ORNO

96,07 zł 118,17 zł

https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2151-czytnik-rfid-idencom-gate-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2148-czytnik-rfid-idencom-inside-uniwersalny.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/4147-dom-chipolo-lokalizator-bluetooth.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2122-karta-zblizeniowa-125-hz.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2127-zamek-szyfrowy-hermetyczny-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip68.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2124-zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP44
Skrócony opis:
Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart
i breloków zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, z systemami kontroli dostępu, steruje innymi urządzeniami
elektrycznymi lub alarmowymi. 1 wyjście przekaźnikowe, czytnik kart i breloków zbliżeniowych pracujący na
częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 10 000 możliwych kombinacji.
1000 PIN-ów użytkownika, długość kodu od 4 do 8 cyfr, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i
parametry w pamięci przy zaniku napięcia, podświetlana klawiatura, wandaloodporna obudowa (IP44), montaż
natynkowy, sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diod LED, dwa poziomy zabezpieczenia klawiatury,
czujnik wykrywania otwarcia drzwi, wszystkie ustawienia dokonywane są z klawiatury.

Producent: ORNO

133,29 zł 163,95 zł

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych, IP55
Skrócony opis:
Autonomiczny zamek szyfrowy, który łączy w sobie funkcje cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart
i breloków zbliżeniowych.
Współpracuje z elektromagnetycznymi zamkami, steruje innymi urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi. 1
wyjście przekaźnikowe, 1 przekaźnik do dzwonka, czytnik kart i breloków zbliżeniowych (2 karty w zestawie)
pracujący na częstotliwości 125kHz, obsługa za pomocą karty i kodów PIN, zabezpieczonych 100 milionami
możliwych kombinacji, 1000 PIN-ów użytkownika, numer identyfikacyjny (ID) użytkownika, długość kodu od 4 do 8
cyfr, nieulotna pamięć EPROM zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia
Inteligentny przycisk wyjścia, 50 numerów ID dla gości (kod jednorazowy lub ograniczenie czasowe od 1 do 99
godzin), montaż na ścianie lub w ościeżnicy, podświetlana klawiatura pokryta powłoką epoksydową, obudowa w
wersji natynkowej (IP55), przycisk dzwonka do drzwi, trzy wskaźniki diodowe, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.

Producent: ORNO

165,00 zł 202,95 zł

Zasilacz na szynę 12V DC
Skrócony opis:
Zasilacz szynowy do czytników szyfrowych ORNO

Producent: ORNO

38,50 zł 47,36 zł

ELEKTROZACZEPY
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > ELEKTROZACZEPY

Elektrozaczep JIS seria 1400 RF
Skrócony opis:
Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mechanizmu języka elektrozaczepu powoduje otwarcie przy
minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu przy mniejszym podcięciu ościeżnicy. Uniwersalne
(lewy, prawy), symetryczne, dostępne według pola wyboru modelu. Regulacja języka elektrozaczepu w zakresie 2
mm. Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

65,28 zł 80,30 zł

Elektrozaczep JIS seria 1400 RFT
Skrócony opis:
Specjalna konstrukcja mechanizmu języka oraz wyślizgu zapadki zamka w obudowie powoduje otwarcie przy
minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu bez podcinania ościeżnicy od czoła drzwi.
Uniwersalne (lewe, prawe), symetryczne, dostępne według tabeli. Regulacja języka w zakresie 2 lub 1 mm. Rozstaw
śrub montażowych 52,5 mm.Wybierz z pola wyboru model elektrozaczepu.
 
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

80,89 zł 99,49 zł

Elektrozaczep JIS seria 1400 RFW
Skrócony opis:
Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mechanizmu języka elektrozaczepu oraz blachy zaczepowej
powoduje otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umożliwia to montaż elektrozaczepu przy mniejszym podcięciu
ościeżnicy. Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne, dostępne według tabeli. Regulacja języka elektrozaczepu
zakresie 2 mm. Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm. Wybierz z pola wyboru odpowiedni model.
 
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

65,28 zł 80,30 zł

Elektrozaczep JIS seria 1400
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostępne według pola wyboru opcji produktu. Regulacja
języka elektrozaczepu w zakresie 4 mm. Elektrozaczep szerokości 16,5 mm, przeznaczony do stosowania w wąskich
profilach. Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm. Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym
zdjęciu.

Producent: JIS

60,49 zł 74,40 zł

https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2125-zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip44.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2126-zamek-szyfrowy-z-czytnikiem-kart-i-brelokow-zblizeniowych-ip55.html
https://online.centrumokuc.pl/czytniki-i-sterowniki/2129-zasilacz-na-szyne-12v-dc.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4059-elektrozaczep-jis-seria-1400-rf.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4060-elektrozaczep-jis-seria-1400-rft.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4061-elektrozaczep-jis-seria-1400-rfw.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4058-elektrozaczep-jis-seria-1400.html
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Elektrozaczep JIS seria 1500
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione - wytrzymałość do 1000 kg, dostępne według tabeli. Rozstaw
śrub montażowych 52 mm. Temperatura pracy dla elektrozaczepów rewersyjnych wynosi 60°C. Wybierz z pola
wyboru wersje elektrozaczepu.
 
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

187,07 zł 230,09 zł

Elektrozaczep JIS seria 1560
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione - wytrzymałość do 1000 kg, dostępne według tabeli. Rozstaw
śrub montażowych 52 mm. Obciążenie mikroprzełącznika: 3A -125V AC; 2A - 30V DC. Temperatura pracy dla
elektrozaczepów rewersyjnych 60°C. Wybierz z pola wyboru odpowiednią wersję.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

248,25 zł 305,35 zł

Elektrozaczep JIS seria 1700
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostępne według tabeli. Regulacja języka elektrozaczepu w
zakresie 4 mm. Rozstaw śrub montażowych 52 mm. Wybierz z pola wyboru model elektrozaczepu.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

57,67 zł 70,93 zł

Elektrozaczep JIS seria 1760
Skrócony opis:
Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy z mikroprzełącznikiem. Regulacja języka w zakresie 4mm. Rozstaw śrub
montażowych 52mm. Max obciążenie mikroprzełącznika: 3A-125V AC; 2A 30V DC. Temperatura pracy dla
elektrozaczepów rewersyjnych wynosi 60°C. Wybierz z pola wyboru model elektrozaczepu.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

106,36 zł 130,82 zł

Elektrozaczep JIS seria 1800
Skrócony opis:
Uniwersalny (lewy/prawy) symetryczny elektrozaczep do drzwi przeciwpożarowych, dymnoszczelnych o odporności
ogniowej 60 min. (El 60). Rozstaw śrub mon- 2 tażowych 52 mm. Wubierz z pola wyboru model elektrozaczepu.
Tabel opisowa poszczególnych opcji produktu w załączonym zdjęciu.

Producent: JIS

496,65 zł 610,88 zł

ZAMKI ELEKTRONICZNE
Strona główna > ELEKTRONICZNE ZAMKNIĘCIA > ZAMKI ELEKTRONICZNE

Zamek antypaniczny elektromotoryczny ISEO IS-214
Skrócony opis:
Do zastosowania z zewnętrzną klamką. Przeciwpożarowy, przeciwpaniczny, jednopunktowy, tylko ZACZEP, na
wkładkę Głębokość 65 mm, rozstaw 72 mm, otwór na trzpień (dzielony) 9 mm Blacha czołowa płaska 24x3 mm ze
stali galwanizowanej na biało Napięcie 12V AC/DC Zaczep z funkcją rygla Od wewnątrz: okucie przeciwpaniczne
porusza zaczep Od zewnątrz: klamka porusza zaczep tylko gdy trzpień aktywowany przez klucz wkładki lub podczas
trwania impulsu elektrycznego
Zamek stanowi idealny zamiennik do zamków ASSA ABLOY, które są znacznie droższe od tego zamka.
 

355,71 zł 437,52 zł

Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD ECONO
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany czytnikami firmy IDENCOM. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania,
uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna wkładką bębenkowa będzie tylko
uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych konfiguracjach wymiarowych
(wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy + zasilacz
• czytnik IDENCOM do wyboru : na linie papilarne lub klawiatura z kodem
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki pod zamki
skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
W celu zapoznania się z poszczególnymi modelami czytników, przejdź na stronę produktową czytników na naszej
stronie : https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki

Producent: GU BKS

3 184,62 zł 3 917,08 zł

https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4062-elektrozaczep-jis-seria-1500.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4063-elektrozaczep-jis-seria-1560.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4064-elektrozaczep-jis-seria-1700.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4065-elektrozaczep-jis-seria-1760.html
https://online.centrumokuc.pl/elektrozaczepy/4066-elektrozaczep-jis-seria-1800.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4140-zamek-antypaniczny-elektromotoryczny-iseo-is-214.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4138-zestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-econo.html
https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki
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Zdjęcie Informacje o produkcie Cena netto Cena brutto
Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD RADIO
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany modułem radiowym. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania,
uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna wkładką bębenkowa będzie tylko
uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych konfiguracjach wymiarowych
(wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy bezstykowy z wbudowanym zasilaczem SECURY CONNECT 50
• moduł radiowy wraz z 2 pilotami sterującymi
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki pod zamki
skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
 
 

Producent: GU BKS

2 002,70 zł 2 463,32 zł

Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD SC200
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany czytnikami firmy IDENCOM. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania,
uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna wkładką bębenkowa będzie tylko
uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych konfiguracjach wymiarowych
(wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy bezstykowy z zintergrowanym zasilaczem SC200
• czytnik IDENCOM do mointażu na murze natynkowo lub podtynkowo do wyboru : na linie papilarne lub klawiatura
z kodem
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki pod zamki
skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
W celu zapoznania się z poszczególnymi modelami czytników, przejdź na stronę produktową czytników na naszej
stronie : https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki

Producent: GU BKS

4 465,03 zł 5 491,99 zł

Zestaw zamka elektromotorycznego G-U KD SC50
Skrócony opis:
Kompletny zestaw firmy G-U do drzwi sterowany czytnikami firmy IDENCOM. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania,
uzyskamy pełną kontrolę nad zamykaniem/otwieraniem drzwi, a tradycjna wkładką bębenkowa będzie tylko
uzupełnieniem awaryjnym. W skład zestawu wchodzą :
• zamek wielopunktowy G-U SECURY AUTOMATIC z napędem ryglującym w różnych konfiguracjach wymiarowych
(wybierz z pola wyboru dostępne rozmiary)
• przepust drzwiowy bezstykowy z zintergrowanym zasilaczem SC50
• czytnik IDENCOM do wyboru : na linie papilarne, na kartę lub brelok oraz na klawiaturę na kod wraz z obsługą
poprzez BLUETOOTH.
 
Zestaw zawiera również komplet zaczepów do wyboru : pojedyncze (pod zamek główny + 2 sztuki pod zamki
skrajne ryglowe) lub listwa na pełnej wysokości ościeżnicy
W celu zapoznania się z poszczególnymi modelami czytników, przejdź na stronę produktową czytników na naszej
stronie : https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki

Producent: GU BKS

4 022,87 zł 4 948,13 zł

https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4139-zestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-radio.html
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4137-zestawzestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-sc200.html
https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki
https://online.centrumokuc.pl/zamki-elektroniczne/4136-zestaw-zamka-elektromotorycznego-g-u-kd-sc50.html
https://online.centrumokuc.pl/58-czytniki-i-sterowniki

