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odborné...

 
 
Každodenní

 

 
Vynikající

 

 
Vývojové

  zákazníka. každého
 pro míru, na řešení individuální také nabídnout možné je vývoje s výroby spolupráci úzkéDíky

 
 

 Lipsku. ěmeckémn v konkrétně místě, jednom v situovány jsou výroba a oddělení 

  systémy.
 přístupové prvotřídní a zámky bezpečnostní bezdrátové prémiové jsou produkce oblast 

 
Hlavní

  kvality.vysoké  produkty vyrábět umožňuje systémů, bezpečnostních
 oblasti v know-how vývojářské naše a  Südmetall Almar koncernu zkušenosti 

  trzích. mluvících německy
 na lídrů z jeden Südmetall společnost je konstrukce ocelové a skleněné pro kování a kování
 dveřního sortimentem Se servisu. zákaznického úroveň vysoká a spravedlnost polehlivost,S

 společnosti. hodnotami hlavními utvářeno je zaměstatnců všech úsilí 

 Germany" in "Made označení ponesou
 které zámků, elektromechanických výroba a vývoj je společnosti zaměření Hlavní Südmetall.

 Almar koncernu součást jako 2013 roku založena byla GmbH Liepzig Schliessyteme
  Süd-MetallSpolečnost služeb. nabízených kvalita vynikající a zkušenosti znalosti, 

                                                                                 

 systémy uzamykací
SÜDMETALL

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



PRODUCTS
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...vysoce

 budovách.
 existujících v i dokonce dveří typy všechny

 pro vhodné produkty inovativní  

Vlastnosti:
• Ovládací 

 
 zásahu neoprávněného možnosti

 bez zámku těle v uzavřen bezpečně
 a integrován je mechanismus 

• Off-lineProvedení  verzi on-line i  v 
• Bezpečnost 

 střelce. samozamykací dlouhé
  mm20 díky zajištěna je 

• Možnost 
 klíčem. klasickým zámku, odjištění

 mechanického nouzového 

• Dostupné 

 
 dveře stávající na i instalovat lze tomu
 Díky rozměrech. mnoha v 

  
• Zámky 

 čtečkami
 a klikami systémy, přístupovými

 existujícími již s kombinovány
 jednoduše být mohou 

  
  
 
• Kompatibilní 
dodavatelů
 

 systémů přístupových 
  ostatních systémy se 

• Radiové 

  128.AES
 protokolem kódování přes chráněno

 pernamentně je spojení 

 zámků Varianty :

• ÜLock-B Cable:
propojení  kabelem dveře skrze 

 Vhodné   dveře plné pro 

• ÜLock-B Battery:
Baterie  zámku těle v  
Vhodné 

 dveře
 rámové i skleněné plné, pro 

• ÜLock-B Inductive:   
Trvalé 

Vhodné  dveře. rámové i plné pro 
 dveří. protiplechu

 a vzámku integrovanou nabílečku
 indukční přes zámku nabíjení 

Verze Premium: má   dle certifikáty EN 1634, 
 EN 179, EN 1125, EN 14846

Verze Comfort: nemá   certifikáty 

ÜLOCKS...

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

 
 



PRODUCTS
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• tiché 
nízký 

 zavírání 
•
•

 profil
vysoká 

délce  mm 20 střelky 
 díky bezpečnost 

• automatická 
fumkce. 

  samozamykací 

Vysílací   jednotka přijímací a 

• integrováno 
  těle  chráněno

 
v

a 

• není  kabeláž potřeba 

• mnoho 
 variant dostupných

 

•
 poptání na

 řešení individuální 

Kontrolní  střelka 

Bateriová  jednotka 

• chráněná 

 
 otevření

 neoprávněnému
 proti 

• programovací 
 jednotka

 

 zámku střelka Tichá

•

Čelo

Cylindrická  vložka

možnost 
kompatibilní 

 klíčem zámku otevření nouzového 
•  vložek. typy všemi se 

•

Ořech  zámku

paniková  funkce 
• venkovní 

 elektronicky
 ovládána je strana 

• čtyřhran  dělený 9 mm

Backset

35,40,45 mm

92
 m

m

Rozteč 

• ochrana 
 dveře skrze kartou střelky

 otevření proti 

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Ü LOCK- B  BAT TERY

 produktu Vlastnosti :
jj

jj backset: 55 mm
jVenkovníj  elektronicky aktivována je strana 

 funkce    j Paniková
j    j Samozamykací   mm 20 délkou s střelka
j    j Vysílač  manipulaci proti ochrana - zámku těle v uzavřený
j    j Baterie

 vložce. ve klíče pomocí pouze možné jednotky Otevření   
             manipulaci. proti chráněna jednotka programovací a

  mm 72 zámku Rozteč   

jj Až  naprogramováno zámku v být může uživatelů 99 
j  j Frekvence:868.3 MHz / encoding AES 128
jStandardníj  baterie lithiové (AAA Energizes Ultimate Lithium)
jKompatibilníj Südmetall  klikami s 

Zámek  dveře skleněné pro 
Comfort

 Südmetal klik modely těmito s možná Kombinace :

Ronny-R Madrid-R Paula-R

Jill-R Erika-R

Použít   individuálně. prosím prověřte kompatibilitu Případnou Südmetall. kování modely  ostatní i možné je 

Alaska-R

6 Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Ondra Lenovo
Pencil

Ondra Lenovo
Pencil



Ü LOCK- B  BAT TERY
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Panty  dveře skleněné pro 
jDostupnéj

 třídílné.
 nebo dvou jako 

Středový   pant 
jj pro  zárubně ocelové i dřevěné 

 

Vše   je to místě jednom na SÜDMETALL

Dveřníj
 Flat Top-speed,

 Südmetall kliky 
Kování  

 

Kontrolní  systém 
jj lávesniceK

 prstu otisku nebo karet   
        čtečka RIFID,  

 
jOvládáníj

 autě. v jako   
 ovladače dálkového pomocí   
            také možné 

 
   

 
  

I / O MODULE

 systém.
 přístupový jiný instalovaný

 je kde projektů, do
 také zámek Ülock instalovat
 jednoduše možné je modulu

 tomuto Díky dodavatelů.
 a výrobců jiných systémy

 přístupovými ostatními
  Ülock zámků komunikaci
 umožňuje modul I/O Tento

s

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Backset Čelo  zámku 

DIN PC

20x235x3 24x235x3 20x280x3 24x280x3

72 55 X X

72 60 X X

72 65 X X

72 80 X X

92 65 X X

92 80 X X

Ostatní  standardy PC

24x235x3

70 55 X

85 60 X

 produktu Vlastnosti :
j venkovníj  elektronicky ovládána je klika 

j anikováp  funkce 
jj amozamykacís

  mm 20 délkou s nerezi   
           z střelka funkce, 

 

Rozteč

jVysílačj
 manipulaci. proti chráněny   

   a zámku těle v uzavřeny jsou elektronika a 
 
j Jednotkaj

 klíče. pomocí pouze jednotky Otevření   
   zámku. těle v manipulaci neoprávněné proti chráněna   
           je ovladačů programování a baterii pro  

 
 
jDoj  uživatelů 99 až naprogramováno být může zámku 
jFrekvence:j  128 AES protokol / MHz 863.3 
jj stan ardníd

 
 baterie tužkové  

 (AAA Energizer Ultimate Lithium)
jVariantaj  ertifikátuvč. c  Premium : EN 179 / EN 1125 /  

 EN 1634 / EN 14846

Comfort nebo  Premium

Product features:
j venkovníj  elektronicky ovládána je klika 
paniková  funkce     j
samozamykacíj

 mm 20 délkou snerezi    
                   z střelka funkce, 

Plné  dveře

Vysílačj
 manipulaci. proti chráněny azámku    

            těle v uzavřeny jsou elektronika a 

Jednotka

 klíče. pomocí pouze jednotky Otevření   
   zámku. těle v manipulaci neoprávněné proti chráněna   
           je ovladačů programování a baterii pro    j

jDoj  uživatelů 99 až naprogramováno být může zámku 
jFrekvence:j  128 AES protokol / MHz 863.3 
j standardníj

 
  baterie tužkové  

 (AAA Energizer Ultimate Lithium)
jVariantaj  certifikátu: vč. Premium EN 179 / EN 1125 /  

 EN 1634 / EN 14846 (available on request)

Rámové  dveře 
Comfort nebo  Premium

Ü LOCK- B  BAT TERY
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Backset Čelo  zámku 

DIN PC

24x245x3

92 35 X

92 40 X

92 45 X

Rozteč

www.suedmetall.com

Protiplech  dodávky součástí není 

8 Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



Distance
Measure Backset Polished Forend (stainless steel)

standard rounded

DIN PC

20x235x3 24x235x3 20x280x3 24x280x3

72 55 X X

72 60 X X

72 65 X X

72 80 X X

92 65 X X

92 80 X X

Other Standards PC

24x235x3

70 55 X

85 60 X

STRIK E  PL ATES

3

Distance
Measure Backset Polished Forend (stainless steel)

standard angular

DIN PC

24x245x3

92 35 X

92 40 X

92 45 X

170 x 20 x 3
DIN-L  / DIN-R  

 produktu Popis :
jNerezováj  ovel 

ÜLock-B Battery protiplech 
 dveře falcové plné pro

 

170 x 24 x 3
DIN-L  / DIN-R  

Popis  produktu: 
jNerezováj  ocel 

ÜLock-B Battery protiplech 
 dveře bezfalcové plné pro
 

245 x 24 x 3
DIN L/R 

Popis  produktu: 
j Nerezová j  ocel 

ÜLock-B Battery protiplech 
 dveře rámové pro

 

www.suedmetall.com

Na  rozměry. jiné i vyrobit možno poptání 

9Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



ÜLOCK- B  CA BLE

j Vysoká   bezpečnost vysokou pro kvalita 
Pracujej

 metrů 20 až vzdálenosti ve kabelem   
             s být může zámkem a jednotkou řídící mezi Vzdálenost vzdálenost delší na i spolehlivě :

  j
jJsmej  dostupné jsou stavy a oznámení relevantní Všechny všestranní :
jJej Spontálně ? flexibilita důležitá vás pro  zamykáním. dlouhodobým a krátkodobým mezi vybírejte 
Proj Rozšířená bezpečí permanentní :  bezpečnost provozní 
Spolehlivýj  stavech nouzových v partner : Ü  Lock-B Cable obsahuje  funkci. panikovou mechanickou 

  
 

 

jRychléj  příkazu dle otevření : ÜLock  elektronicky kliky vnější otevření povolit může 
Stálej  AC 230V nebo DC 12V napětím: pod 

Trio  bezpečnosti maximální dosažení pro 

Praktický  kabel žílový 2 Kompaktní I / O module EWS EcoÜLock-B Cable safety zámek

12
,5

 c

12,5 cm

3 +12V DC

4 GND

5 12V DC (max. 200mA)

6/7 Připojení  do ÜLock-B Cable

IN 1 Krátkodobé  odemčení 

IN 2 Trvalé  odemčení 

IN 3

IN 4

IN 5 Bez  funkce 

Out 1 Venkovní  aktivována klika (NO)

Out 2 cylindrická  aktivována vložka (NO)

Out 3 Venkovní  dolů stisknutá klika (NO)

Out 4 Vnitřní  dolů stisknutá klika (NO)

Out 5 Dveře  uzavřené (NO)

Out 6 Bez  funkce 

Out 7 Zamčeno (NO) odemčeno  (NO)

Uzamčení

Přepínač

Operační  modelu na závislé napětí 230V AC or 12V DC

10 Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Vaše  přenosů kódování dlouhodobému díky chráněna neustále jsou data 



ÜLOCK- B  CA BLE

 

 

Status Feedback Control 

I/O Module EWS Eco

Operating Voltage
12V DC / 230V AC

2

Door loop

11www.suedmetall.comKování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



ÜLOCK- B  CA BLE

Backset Čelo  zámku 

DIN PC

20x235x3 24x235x3 20x280x3 24x280x3

72 55 X X

72 60 X X

72 65 X X

72 80 X X

92 65 X X

92 80 X X

Other Standards PC

24x235x3

70 55 X

85 60 X

 funkcí Popis :
j venkovníj  elektronicky ovládána je klika 
jj nikovápa  funkce 
jořechj   mm 9 dělený 
j cylindrickáj  standardní vložka 
j samozamykacíj

 mm 20 dlouhou   
              střelkou  nerezovous funkce 

 

Rozteč

 
jnapájeníj  kabelu pomocí zajištěno 

 2-žílový(  do napojený kabel I / O module EWS Eco)
jpřenosj  manipulaci proti chráněný dat 
jbezpotencionálníj  modul I/O přes dostupná vazba zpětná 
jj c rtifikátye : EN 179 / EN 1125 / EN 1634 

Premium
Plné  dveře

I / O Module EWS EcoPropojovací  kabel 
jj 2 žílový-  

Protiplech
 samostatně.

 objednejte 

12 Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



ÜLOCK-B CABLE ACCESSORIES

I / O MODULE EWS ECO

Tento

 systém. přístupový jiný instalovaný je kde projektů,
 do také zámek Ülock instalovat jednoduše možné

 je modulu tomuto Díky dodavatelů. a výrobců
 jiných systémy přístupovými ostatními s Ülock
 zámků komunikaci umožňuje modul I/O 

Product features:
jNapájeníj    : 12V DC or 230V AC  

 záleží(  variantě na )
Odemykání:j

 zrušeno není dokud   
  krátkodobé nebo dlouhodobé   

jBezpotenciálovýj  kontakt 
jRozměryj : 125 x 125 x 53 mm
j Instalacej : montáž  zeď na IP54
jOdezvaj : info  10 straně na 

Spojovací  kabel 
žílový2-

 ECO EWS I/O modulu
  a Ülock zámku spojení ke sloužící kabel 

 Vlastnosti:
jDélkaj : 10 m
j Průměr          j : 4mm

Dveřní  průchodka 
Přechod  křídlem. dveřním a zárubní mezi kabelu 

 Vlastnosti:
jDélkaj : 500 mm
jBarvaj : Bílá stříbrná/
jj Internal diameter: 10 mm
jj External diameter: 13 mm

MD 1188 kabelová  průchodka 
Skrytá  zárubně do průchodka kabelová 

 Vlastnosti:
jRozměrj : 20x346x15 mm
jPružinaj  dle : EN 10270-1 DH
jDélkaj : 337 mm
jVnitřníj  průměr : 8 mm
jVnějšíj  průměr : 10.8 mm
jÚhelj  otevření : 180°
jKorozivzdornostj  : C3, DIN EN ISO 12944-2
Maximální  kabelu průměr  j : max. 6 mm
jKabelováj   mm 30 smyčka:  

 

13Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



ÜLOCK- B  INDUCTIVE

Backset Čelo   zámku 

DIN PC

20x235x3 24x235x3 20x280x3 24x280x3

72 55 X X

72 60 X X

72 65 X X

72 80 X X

92 65 X X

92 80 X X

Other Standards PC

24x235x3

70 55 X

85 60 X

 Vlastnosti:
j vnějšíj  elektronicky aktivována je klika 
jj anikováp  funkce 
jj amozamykacís

  mm20 hloubkou   
         s střelka nerezová a fukce 

 

Rozteč  

 
jVysílačj

 manipulaci neoprávněné   
          proti zámku těle v chráněny elektronika a  

 
jMožnostj  uživatelů 99 až programovat 
jj rekvencef : 868.3 MHz kódování/  AES 128
j Indukčníj  zámku nabíjení -

  v zárubniprotiplech přesNabíjení    
           baterie. potřeba nejsou 

 
jVariantaj  certifikace vč. Premium : EN 179 / EN 1125 /  

 EN 1634 / EN 14846 na(  poptání )

Comfort nebo  Premium

 Vlastnosti:
jj outside handle to be activated electrically
jj anikováp  funkce 
j samozamykacíj

 mm 20 hloubkou   
             s střelka nerezová a fukce 

 

Plné   dveře

 
jVysílačj

 manipulacineoprávněné     
  proti zámku těle v chráněny elektronika a  

 
jMožnostj  uživatelů 99 až programovat 
jj f ekvencer : 868.3 MHz / Kódování AES  128
j Indukčníj

 zárubni v protiplech přesNabíjení    
   baterie. potřeba nejsou - zámku nabíjení 

 
jVariantaj  certifikace vč. Premium : EN 179 / EN 1125 /  

 EN 1634 / EN 14846 na(  poptání )

Rámové  dveře 
Comfort nebo  Premium

Backset Čelo  zámku 

DIN PC

24x245x3

92 35 X

92 40 X

92 45 X

Rozteč

Protiplechy  samostatně objednejte 

14

Světová
Indukční
Žádné  kabely ani baterie 

 nabíjení 
 premiéra 

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



DISPL AY  STA NDS

Distance
Measure Backset Polished Forend (stainless steel)

Standard angular

DIN PC

24x245x3

92 35 X

92 40 X

92 45 X

ÜLOCK-B BATTERY
Display stand complete with a ÜLock-B Battery 
radio safety lock incl. handheld transmitter.

Product features:
jj Material: wood
jj Colour: wood oak / anthracite
jj Dimensions: H 500 x W 500 x L 800 mm
jj ÜLock-B Battery incl. battery, assembled
jj Door fitting, product quality class 4
jj Profile cylinder incl. key
jj Handheld transmitter
jj Programming instructions (German, English)

ÜLOCK-B INDUCTIVE
Display stand complete with a ÜLock-B Inductive  
radio safety lock incl. handheld transmitter.

Product features:
jj Material: wood
jj Colour: wood oak / anthracite
jj Dimensions: H 320 x W 150 x L 315 mm
jj ÜLock-B Inductive incl. plug-in power supply,  

 assembled
jj Door fitting, product quality class 4
jj Profile cylinder incl. key
jj Handheld transmitter
jj Programming instructions (German, English)

ÜLOCK-B BATTERY 
FOR GLASS DOORS
Display stand complete with a ÜLock-B Battery  
radio safety lock for glass doors incl. handheld 
transmitter.

Product features:
jj Material: wood / glass
jj Colour: wood oak / glass
jj Dimensions: H 350 x W 150 x L 300 mm
jj ÜLock-B Battery for glass doors incl. battery,  

 assembled
jj Door fitting, product quality class 4
jj Profile cylinder incl. key
jj Handheld transmitter
jj Programming instructions (German, English)

15www.suedmetall.comKování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



STA ND  A LONE  SO LUTIONS

BIO KEY KEYPAD
Klávesnice
šení  stejně společnosti střední a malé pro 

 ře- nejpraktičtější je Bio-Key 

tak
Ztráta

  bezdrátově. komunikují spolu zámek a Klávesnice
 vlivům. povětrnostním náročnějším i odolná

 a vodotěsná je klávesnice strana Vnější minulostí.
 již jsou  kopírování neoprávněné klíčenebo 
  domy. bytové jejich a zákazníky koncové pro i 

 produktu Vlastnosti :
jPřístupovýj  znaků 4-6 délce  vzvolen být může kód: 
jPaměť:j  kód) (uživatelský kód master 1 
jVysílačj  jednotce v integrováno přijímač: / 
jProvozníj  napětí : 12-24V DC
Přenosj  128 AES přes kódováno dat: 
jPovrch:j  kartáčovaná nerez 

BIO KEY RFID
RFID karty  programovány jsou čipy nebo 
individuálně
 

 Vhodné uživatele. potřeby dle 
pro

  bezdrátově. komunikují
 společně zámek a Čtečka 65. IP požadavky

 Splňuje vodotěsná. je a přilepena jednotce řídící
 k je čtečky strana Vnější objektech. veřejných

 jiných a hotelech kancelářích, v použití 

 .

 produktu Vlastnosti :
jPaměťj   až uložit možno zařízení:  

 150  čipů.  nebokaret 
jVysílačj  intergrováno přijímač: / 
jProvozníj  napětí : 12-24V DC
Přenosj  128 AES přes kódováno dat: 
jPovrch:j  kartáčovaná nerez 

16

je...

ÜLock-B
 zámku. uvnitř tlačítka pomocí programovatelné jednoduše jsou systémy tyto Všechny ovladač. dálkový nebo klávesnice

 čtečky, RFID prstu, otisku čtečka jako, přístupu kontroly systémy mnoha ovládány být mohou zámky elektronické 
  

 zabezpečení. úrovně vysoké garancí s zámky řízenými
 rádiově použití pro optimalizovány jsou systémy přístupové Südmetall práv. přístupových managementu on-line potřeby

 bez editovatelné jednoduše uživatelů i dveří počet je budovách těchto V budovy. střední a malé pro řešení ideální 

Samostatné řešení ...

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



STAND ALONE SOLUTIONS

BIO KEY FINGER SCAN
Čtečka  řešení optimální je prstů otisků 
pro  tak stejně společnosti střední a malé 

pro

  rádiově.
 probíhá zámkem se Komunikace vodotěsný.

 je a 29° teplotu na temperován konstatně
 je prstu čteřky Povrch informace. předání nebo

 klíče kopírování kvůli přístupu neoprávněného
 možnosti bez přístup jedinečný má uživatel Každý

 přístupu. kontroly ochrana maximální zajištěna je
 prstů otisku Díky objektů. vlastníky soukromé 

 produktu Vlastnosti :
jPaměťj  prstu otisků 150 až jednotky:  

 
jVysílačj  jednotce v integrováno přijímač: / 
jProvozníj  napětí : 12-24V DC
jZpůsobj  volitelný administrace: 
Přenosj  128 AES přes kódováno dat: 
jPovrch:j  kartáčovaná nerez 
jFrekvencej  : 868 MHz

Na
 protokolu

 v verze síťová dostupná je poptání 
(RS485 nebo  .TCP/IP)  

Dálkový  ovladač 
Tento

 je Princip dveří. odemykání při komfort
 maximální nabízí ovládání typ 

  

 produktu Vlastnosti :
jPamětj

 zámků množstvím   
 libovolným s spárovat možno zařízení:  

jFrekvence:j   868 MHz
jj B erieat   zařízení: v lithium CR  2032
Přenosj  128 AES přes kódovaný dat: 
jDosah:j

 zámek. umístěn
 je kde prostředí na závislosti v metrů 5 až 

 
jj tevíracíO

 zrušena. není dokud Dlouhodobá,   
 vteřin). 5 (cca krátkodobá funkce: 

 

I / O MODULE
Tento  zámku komunikaci umožňuje modul 
Ülock-B   přístupovými existujícími již s 

systémy  mohou modulu tomuto Díky výrobců. jiných 
být   kombinovány a instalovány Südmetall zámky 
s

  atd.)
 kabeláž chybějící objektu, existujícím již v úprav

 stavebních nemožnost ( systémem původním
 doplněny důvodu nějakého z být nemohou

 ale instalovány systémy přístupové již jsou kde
 objektech, v rekonstrukcích při zejména vhodné

 je To přístupu. řízení systémem jakýmkoliv 

 produktu Vlastnosti :
jProvozníj  napětí :  12-24V DC
jOdemykáníj :  krátkodobé  dlouhodobé /  

      
jKontrola:j  kontakt bezpotenciálový 
jProgramováníj :  zámku uvnitř tlačítka pomocí    

  
jRozměrj : 46 x 46 x 20 mm
jj I stalace:n  krabice elektrikářské do zapuštěná 
jOdezvaj :  zámku v baterie stavu nízkého Indikace ,

 venkovní  aktivní klika 
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stejný

  zámku. v baterie
 stav signalizuje také Ovladač dlouhodobé.

 a krátkodobé dveří: otevření varianty dvě
 nabízí Ovladač odposlechu. proti chráněn signál

 rádiový je 128 AES přes přenosu kódovanému
 Díky automobilu. u dveří ovládání jako 



SYSTEM  SO LUTIONS

poskytují...  administraci při komfort vysoký budov správcům .
Instalací
Může být

  individuální. práva přístupová být mohou softwaru 

  právy. přístupovými vybranými
 s uživatelů skupiny určité i vytvořit se Dají vstupovat.

  uživatel konkrétní může kterých do dveře jednotlivé vybrat
 lze dny, určité v přístup pro okno časové nastaveno  

Všechna

 
Všechny

  dveřím. ke práva přístupová
 mění často uživatelé kde objekty, a penziony hotely,

 střední a malé pro vhodné jsou kategorie této prvky 

 čtečkami. jednotlivými mezi karty pomocí kopírují
 pak se práva Přístupová PC. na softwaru k připojenou čtečku

 přes karty Mifare na ukládána jednoduše jsou data 

 řešení... Systémové

I / O MODULE
j

  
j

j

SÜDMETALL  čtečkaRFID
tato  zámky se komunikaci ke slouží čtečka 
ÜLock-B pomocí  přenosu. bezdrátového 

Čtečka  jako i tmě ve sloužit může a prosvětlená je 
orientační   oprávněný potvrzuje barva Zelená bod. 
přístup.

 přístup.
 neoprávněný signalizuje světlo Červené 

 produktu Vlastnosti :
jFrekvencej  : Radio 868,3 MHz
jFormátj  Classic  čteček a karet : Mifare     ,  

 paměť  alespoň 1 KB
jVzdálenostj  čtení : max. 6 cm
jKonfiguracej :  púrogramovány jsou Karty 

 pomocí  originálního ÜManagement software
jProvozníj  napětí : 12V DC
jRozměrj : 80 x 80 x 28 mm
j Instalacej : do   krabice elektro. standardní 
Paměťj

 zdi. na čtečce   
    ve rozhraní  USBmicro přes událostí: 

jPovrch:j  plast 
jBarvaj  bílá antracit, stříbrná, rámečku: 
Barvaj  zelená červená, bílá, signalizace: světelné 

Detailní  straně. předchozí na naleznete modulu I/O o informace 
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SYSTEM  SO LUTIONS

ware SoftÜMANAGEMENT
Software  práv přístupových správu a organizaci pro 
v   budovách. komerčních 

 produktu Vlastnosti :
j očetPj  zákazníka jednoho pro  dveří80 až dveří: 
jj S ruktura:t  skupina uživatel/uživatelská 
jOrganizacej  týdnu v dny zóny/ časové času: 
jPřístupováj  čase v definovatelné práva: 
jPaměťj

 zdi. na čtečce ve   
   USB rozhraní přes načíst možno událostí:  

j Individuálněj  práva přístupová programovatelná 
jj O eračníp  starší a 7 Windows systém: 
jUkládáníj  čtečku RFID přes kartu na dat: 

  
Funkce kreditů:j

 
 mínusu. do čerpání možnost vyčerpání po   
     a kredity nabít lze kartu  

MIFARE Classic  karta 
Karta

 softwarem. Ümanagement s PC k připojené čtečky
 RIFID pomocí ukládána jsou Data softwarem.

 udělených práv přístupových ukládání k a
 uživatele identifikaci k slouží KB 1 pamětí s 

MIFARE CLASSIC
čip

 

 softwarem. Ümanagement s PC k
 připojené čtečky RIFID pomocí ukládána jsou Data

 softwarem. udělených práv přístupových ukládání
 k a uživatele identifikaci kČipový slouží  přívěšek 

 produktu Vlastnosti :
jj Material: modro/šedá  plast ABS 

                modrý  plast ABS / nerez  
jPaměťj  : 1kB
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Ü LO C K  B L E 

ÜLock BLE umožňuje dveře otevírat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Ideální řešení pro kanceláře, ordinace, sdílené  
kanceláře, hotely, apartmány nebo Air BnB ubytování.

Internet

 Vlastník zámku uděluje bezdrátově přístupové právo jednotlivým  
uživatelům v časových oknech dle potřeby. Pro ověření přístupového práva stačí aplikace v mobilu. 

ÜLOCK-B BATTERY / 
INDUCTIVE
Olvádání mobilem BLE je dostupné u všech variant  
zámků Ülock-B. 

Vlastnosti produktu:
	j Exteriérová klika je ovládána pomocí aplikace v    

 mobilu nebo tabletu s 
	j Paniková
	j Samozamykací střelka s výsuvem 20 mm 

 funkce
  

 (nerez ocel)
	j vysílač
	j Frekvence  BLE 2.4 Ghz ( přenos mezi zámkem a

 a elektronika chráněny v těle zámku
  

 aplikací Klever Key je šifrován)
	j Zámek
	j Varianta Premium je s certifikací 

 je v provozu na baterii nebo indukci
  

 (EN 179 / EN 1125 / EN 1634-1 / EN 14846)

KLEVERKEY Aplikace
Aplikace KleverKey
přístupových práv uživatele dveří. Administraci lze  
provádět přímo pomocí aplikace v mobilu nebo na  
portále (my.kleverkey.com).

KleverKey je nezávislý švýcarský výrobce softwaru  
  

Vlastnosti produktu:
	j Kontrola zámků BLE přes aplikaci KleverKey  slouží k jednoduché administraci

poskytující služby k zámkům Südmetall Ülock-B

 
 v
	j Autorizace přístupových práv 24h / 7 

 mobilu nebo přes internet.
 

 podle individuálních požadavků uživatele.  
 
	j Dlouhodobé otevření dveří je možné nastavit i  

 bez
	j Administrace přes cloud (ochrana dat): 

 přístupu na server přímo z aplikace
  

 autorizace uživatelů, administrace časových oken  
 historie přístupů, informace o
	j Lokální
	j Vysoký bezpečnostní standard (eBanking standard)

 nízkém stavu baterie
 navigační funkce
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Vlastnosti produktu:
	j Eloktronická koule, 40 mm a 45 mm
	j Provoz na baterii (2x baterie CR2 Lithium 3V)
	j Poniklovaná mosaz a
	j Jednoduchá
	j Vnitřní mechanická klička 29 mm a 34 mm
	j Široká
	j Cylindrická

 kryt s tvrzeného plastu
 a rychlá montáž jako u klasických cylindrických vložek

 nabídka délek
 vložka s povrchem nikl

C1 CONTROLLER
Pro kontrolu vnitřních zámků with KleverKey aplikací 
přes BLE.

Vlastnosti produktu:
	j Hromadná kontrola zámků Südmetall Ülock BLE 

   pomocí aplikace KleverKey. 
  

 
	j Autorizace přístupů 24h / 7 podle individuálních  

 časových profilů (nutný přístup na cloud) 
 
	j Dlouhodobé otevření možno aktivovat     

 bez
	j Administrace přes cloud (ochrana dat): 

 přístupu na cloud
  

 autorizace uživatelů, administrace časových oken 
  historie
	j Napájení: 9-24V DC
	j Kryt
	j Rozměr 76x54x22 mm

 přístupů, informace o nízkém stavu baterie

 plast

Internet

E lektronické
565/5000
Komfort a vysoké bezpečí u zamykacích systémů
velmi žádané. Südmetall elektronické cylindrické vložky mohou být  
instalovány v malých až středních objektech. Přístup je kontrolován 
bezdrátově stejně jako zámky Ülock-B. 
Široká nabídka rozměrů vložek upožňuje montáž na různé typy dveří. 
Elektronické vložky jsou vhodné pro rekonstrukci stávajících dveří s požadavkem 
na řízení přístupu uzivatelů elektronicky. 

 cylindrické vložky

 jsou v současnosti  

Ü LO C K  B L E
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VOXIO TOUCH STAND ALONE

VOXIO čtečka
Čtečka karet která lze inastalovat samostatně na stěnu a může být napájena baterií nebo zdrojem. 

STAND ALONE provoz Charakteristika:
	j Není
	j Skupiny
	j Jednoduchá
	j Skupiny
	j Vhodné

 na stěnu

Může být použita samostatně nebo napojena na software třetích stran.

S "Master" kartou  potřeba software
 Master karet

 adminstrace pomocí uživatelských a master karet
 uživatelů mohou být nastaveny samostatně ve čtečkách
 pro malé objekty

Bateriový

3-5V / DC

nebo

 provoz

Vlastnosti produktu:
	j Instalace: na povrch nebo zapuštěná varianta, odolnost vůči vodě a prachu (IP 54)
	j Kompatibilní s různými variantami karet:      

 - ISO 14443A/B, Legic Prime / Advant      
 - Mifare classic / DESFire, INSIDE (jen UID) 
 - SonyFeliCa (jen UID) 
	j Až 320 autorizací na jednu čtečku
	j Radiový vysílač integrovaný ve čtečce (868 MHz / AES 128 šifrování)
	j Ochrana
	j Jednoduché
	j Není potřeba I / O modul
	j Atraktivní

Charakteristika:
	j Připojení do čtečky pomocí "NMT" programovacích
	j Řízení
	j Možnost
	j Radio 868.3 MHz s ÜLock, šifrování AES 128

 proti neoprávněné manipulaci
 párování se zámky

 moderní design

 zařízení
 uživatelů i administrátorů pomocí software

 sledování logů
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ÜLOCK + VOXIO čtečky 
perfektní

	j ÜLock bezdrátový zámek může být administrován přímo pomocí Voxio Touch čtečky
	j Jednoduchý
	j ÜLock-B Battery zámek
	j Vhodné
	j Paniková

VOXIO TOUCH ONLINE

 symbióza pro správce objektů

 přístup k informacím o statusu
 je v provozu na baterii - není třeba kabeláž ve dveřích

 pro rekonstrukce dveří - starý zámek je okamžitě nahrazen bezdrátovým bez úpravy dveří
 funkce a požární odolnost

ÜLOCK-B
BATTERY

VOXIO-TOUCH 
ONLINE čtečka

Kontrola přístupu

RS-485
PHG-CRYPT
PROTOCOL

 pomocí 
systému řízení přístupů
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Bezdrátová klávesnice

Bateriový provoz

Bateriová bezdrátová klávesnice na stěnu
Skvělé řešení pro rekonstrukce 

B e z d r á t o v á  k l á v e s n i c e  n a

	j Vysoká
	j Paměť: ž 99 PIN kódů 
	j Uživatelský kód může být v rozmezí 1 až 8
	j Provoz na baterii nebo se zdrojem 12V DC
	j Modré
	j LED indikační světla
	j Různé

	j Dveře jsou vždy zamčené (samozamykací zámek)
	j Šifrovaný

j Panikové
	j Mechanické

	j Jednoduché používání / ovládání
	j 99 uživatelských
	j Otevření
	j Dlouhodobé
	j Žádná

 b a t e r i i

 kvalita povrchu- montáž na plochu

 čísel

 podsvícení (provoz se zdrojem)
 

 barevné varianty

Bezpečnost

 přenos dat mezi zámkem a klávesnicí
 a požární provedení

 otevření zámku je možné pomocí klíče

Komfort
 pomocí klávesnice

 kódů
 dveří z vnitřní strany je možné pomocí kliky bez kódu

 nastavení otevření pomocí klávesnice
 kabeláž
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Ü P U S H o t o č n é

ÜLOCK-B s
	j Komfortní otevírání dveří pomocí otočného dveřního madla: Zámek je odblokován bezdrátově a dveře lze otevřít pomocí otočného 

 otočným madlem
 

 madla,
	j Kompatibilní
	j Ve dveřích není potřeba žádná kabeláž (Zámky Südmetall Ülock-B)- vhodné
	j Madlo Ø 30 mm, délka 450 mm
	j Madlo

	j Certifikace dle DIN 18040-1 a DIN 18040-2

	j Šifrovaný
	j Ochrana
	j Samozamykací zámek (otevření pomocí kliky a přístupového systému)
	j Nouzové

	j Při dodávce s I / O modulem, mohou být dveře ovládány pomocí klasického intercomu ve stávající budově 
	j Dveře
	j Jednoduchá
	j Možnost

 které je propojeno s ořechem v zámku. Madlo nahrazuje klasickou kliku.
 se všemi elektronickými zámky Ülock a panikovými zámky se stiskem 30°a 35°

 pro rekonstrukce

 vyrobeno z nerezové oceli 

Bezpečnost
 přenos dat mezi zámkem a čtečkou

 proti manipulaci - všechna elektronika je skrytá v těle zámku

 otevření pomocí standardní cylindrické vložky

Komfortní kontrola

 nemohou být otevřeny pomocí konvenčních dveřních otvíračů.
 montáž do stávajících dveří bez stavebních úprav 

 otevírat dveře pomocí cylindrické vložky

27

 d v e ř n í  m a d l o

Komfortní řešení pro bytové domy a více uživatelů dveří 
s panikovým zámkem, kde je běžně klika



ÜBA R  PA NIC  BA R 

ÜBAR
Paniková hrazda ÜBar certifikovaná dle EN 1125.  
Vhodná pro většinu panikových zámků. 

Vlastnosti produktu:
jj Rozteč zámků: 72, 88, 92 mm
jj Rozměr čtyřhranu:
jj Úhel rotace: 30° (kompatibilní s ÜLock-B) Ostré hrany a nevšední design. 

 9 mm

                          35° na
jj Cylindr: 

j Šířka max.: 1,257 mm
jj Hloubka: 90 mm
jj Povrch: Nerez kartáčovaná, na objednávku černá,  

 objednání
profilový dle DIN

 

Individuální povrchy na poptání.

              ocel s antibakteriální úpravou ABACO
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Sales & logistics: Süd-Metall Beschläge GmbH 
Sägewerkstrasse 5 l 83404 Ainring / Hammerau, Germany | T +49 (0) 8654 4675-50 l F +49 (0) 8654 3672 

Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Development & production: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH 
Apelsteinallee 1 l 04416 Markkleeberg, Germany | www.suedmetall-schliesssysteme.com

All specifications are subject to colour deviations and printing errors arising from technical/print reasons. 
The general conditions of delivery and payment on our website apply.

The general terms and conditions of trade of Süd-Metall Beschläge GmbH apply. Please take note of the guarantee declarations on our website.

Dodavatel  : ČR v B Ü-lock Südmetall zámků elektronických 
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