
Do przestrzeni mieszkalnych przyszłości

ePochwyt i eKlamka  
firmy HOPPE



Do wszystkich klamek drzwiowych i okiennych 
HOPPE ...
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Elektroniczne okucia drzwiowe i elektroniczne klamki 
okienne firmy HOPPE

Coraz więcej klientów korzysta z zalet cyfryzacji i usieciowienia – w pry-
watnych mieszkaniach, a także w przestrzeni publicznej. Firma HOPPE jest 
już od wielu lat Państwa partnerem w dziedzinie rozwiązań okuć mecha-
nicznych, oferuje więc coraz szerszą ofertę, produktów mechatronicznych, 
kompatybilnych z koncepcjami Smart Home Smart Building.

Doskonała jakość naszych produktów mechanicznych jest łączona z wiodą-
cymi komponentami z branży elektroniki i łączności, aby zaoferować nowo-
czesne elektroniczne okucia drzwiowe i elektroniczne klamki okienne – za-
pewniające użytkownikom większy komfort i bezpieczeństwo.  

Produkty mechatroniczne firmy HOPPE są oczywiście także spełnieniem 
obietnicy jakości naszych markowych artykułów. Podczas produkcji kompo-
nentów i opracowywania technologii współpracujemy z naszymi partnerami, 
aby oferować wartościowe produkty.

Produkty z serii elektronicznych okuć drzwiowych umożliwiają bezkluczowe 
wykorzystanie drzwi wejściowych, a elektroniczne klamki okienne zapew-
niają komfort, oszczędność energii i bezpieczeństwo w ramach koncepcji 
Smart Home oraz Smart Building.

Niniejsza broszura stanowi przegląd naszego obecnego asortymentu pro-
duktów mechatronicznych – elektronicznych okuć drzwiowych i elektronicz-
nych klamek okiennych firmy HOPPE – do przestrzeni mieszkalnych przy-
szłości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hoppe.com.
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Zwiększenie komfortu
Także wtedy, gdy obie ręce są zajęte: Elektroniczne okucia drzwiowe po-
zwalają na komfortowe „otwieranie kluczem” i oszczędność czasu. 

• Bez kłopotliwego szukania kluczy 
• Bez konieczności odkładania czegoś na bok

Bezpieczny dostęp
Jeśli „kluczem” do domu jest Twój własny palec, dostęp jest znacznie bar-
dziej bezpieczny: Skopiowanie cech biometrycznych jest znacznie trudniej-
sze niż klucza. W zasadzie nie można ich też zgubić ani zapomnieć.

Nieskomplikowany montaż
Kabel do połączenia z zamkiem jest już wstępnie zamontowany w elektro-
nicznych okuciach drzwiowych. Musi zostać tylko doprowadzony do zamka 
i podłączony. Poza tym elektroniczne okucia drzwiowe montuje się zwyczaj-
nie.

ePochwyt –
komfort i bezpieczeństwo

W przypadku bezkluczowych możliwości dostępu zamek drzwi jest stero-
wany i odryglowywany z zewnątrz przez elektroniczne okucie drzwiowe.

Informacje ogólne
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Technologia EnOcean
Elektroniczna klamki okienne firmy HOPPE działają z wykorzystaniem 
technologii radiowej EnOcean, która z kolei funkcjonuje zgodnie z zasadą 
neutralnej klimatycznie zasady Energy Harvesting.

Technologia EnOcean umożliwia wiele zastosowań całkowicie bez udziału 
baterii – poruszenie klamki generuje energię wystarczającą do wysłania 
sygnału radiowego. 

• Ochrona środowiska
• Neutralność klimatyczna
• Trwałość
• Komfort
• Wyjątkowo niska emisja fal elektromagnetycznych –  

ok. 100 razy mniejsza niż w przypadku przycisku połączonego kablem

Planowanie zasięgu fal radiowych
Sygnały radiowe są falami elektromagnetycznymi, które mogą zostać stłumio-
ne na drodze od nadajnika do odbiornika. Szczegółowa instrukcja dotycząca 
planowania zasięgu fal radiowych znajduje się w dokumentacji EnOcean White 
Paper AN001, „Reichweitenplanung für EnOcean-Funksysteme” („Planowanie 
zasięgu w systemach radiowych EnOcean”) na stronie www.enocean.de.

eKlamka –
praktyczne i sprytne  

Elektroniczna klamka okienna przekazuje systemowi Smart Home położe-
nie, w którym się znajduje. W zależności od konfiguracji można dzięki temu 
odpowiednio sterować ogrzewaniem, zasłanianiem okien czy klimatyzacją. 
Niektóre wersje, jak np, elektroniczna klamka okienna SecuSignal® bloko-
wana kluczykiem lub elektroniczna klamka okienna AutoLock są ponadto 
produktami antywłamaniowymi.

Prosta integracja z systemami inteligentnego domu
Uruchomienie elektronicznej klamki okiennej trwa zaledwie kilka minut: naj-
pierw należy ją dodać w systemie zgodnie z wymogami producenta, a na-
stępnie zintegrować jako nowy komponent.
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ePochwyt HandsFree

 



Zalety
• Bezdotykowe odblokowanie
• Wysoki komfort dostępu
• Wysokie bezpieczeństwo
• Energooszczędny transponder
• Uniwersalne podłączenie do zamka
• Jakość marki HOPPE

Bezdotykowe odblokowanie 
Jeśli osoba uprawniona do wejścia zbliża się do drzwi wejściowych, na 
podłodze pod klamką pojawia się oświetlony obszar. Ruch nad tym obsza-
rem – np. stopą lub parasolem – powoduje, że zamek drzwi odblokowuje się 
i można otworzyć drzwi.

Komfortowy dostęp
Maksymalny komfort dostępu: do domu można łatwo i bezpiecznie wnosić 
nieporęczne przedmioty lub zakupy w wielu torbach bez potrzeby ich odkła-
dania. Można też bezpiecznie wejść z dzieckiem na ramieniu.

ePochwyt HandsFree – 
bezdotykowo i wygodnie

ePochwyt HandsFree umożliwia użytkownikom odblokowanie drzwi bez ko-
nieczności odkładania przedmiotów trzymanych w ręce – wystarczy ruch 
stopy w odpowiednim miejscu na podłodze w obszarze wykrywanym przez 
fotokomórkę.
Osoba uprawniona do wejścia podczas zbliżania się do drzwi zostanie au-
tomatycznie rozpoznana dzięki zaszyfrowanemu sygnałowi z transpondera.

ePochwyt HandsFree
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Bezpieczna technologia
• Komunikacja między transponderem a sterownikiem jest szyfrowana 

najnowocześniejszymi standardami AES.
• Częsta komunikacja między transponderem a sterownikiem oznacza 

znacznie wyższe bezpieczeństwo niż w przypadku tradycyjnych kluczy.
• ePochwyt HandsFree rozróżniają, czy sygnał z transpondera został wy-

słany sprzed czy zza drzwi – wykluczone jest więc omyłkowe odbloko-
wanie drzwi od wewnątrz. 

• Zasięg wykrywania sygnału radiowego wynosi tylko jeden metr, co do-
datkowo chroni komunikację.

• Transponder automatycznie wyłącza się po 30 sekundach bezruchu, 
tzn. nie nadaje, a tym samym nie zużywa energii.

• Różne kolory obszaru zapewniają dobrą widoczność obszaru przed 
drzwiami na różnych podłożach.

biały zielony czer-
wony

niebie-
ski

Możliwe barwy obszaru

Półzestaw po stronie wewnętrznej drzwi 
zewnętrznych
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 Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; czopy stabilizujące; dla drzwi drewnianych
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłączenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego 
odblokowywania drzwi, 
Klamka połówkowa 
(strona wewnętrzna) z 
czopami stabilizacyj-
nymi

uniwersalny 8/37 1000 11784143 1 1
700 1411,44

8/47 1000 11784106 1 1
700 1411,44

10/37 1000 11784064 1 1
700 1418,59

10/47 1000 11784027 1 1
700 1418,59

ePochwyt HandsFree
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 Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; czopy stabilizujące; dla drzwi drewnianych
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłączenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego 
odblokowywania drzwi, 
Klamka połówkowa 
(strona wewnętrzna) z 
czopami stabilizacyj-
nymi

uniwersalny 8/37 1200 11784155 1 1
900 1424,75

8/47 1200 11784118 1 1
900 1424,75

10/37 1200 11784076 1 1
900 1431,90

10/47 1200 11784039 1 1
900 1431,90
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 Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; czopy stabilizujące; dla drzwi drewnianych
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłączenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego 
odblokowywania drzwi, 
Klamka połówkowa 
(strona wewnętrzna) z 
czopami stabilizacyj-
nymi

uniwersalny 8/37 1400 11784179 1 1
1000 1438,09

8/47 1400 11784125 1 1
1000 1438,09

10/37 1400 11784088 1 1
1000 1445,24

10/47 1400 11784040 1 1
1000 1445,24

ePochwyt HandsFree
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 Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; czopy stabilizujące; dla drzwi drewnianych
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłączenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego 
odblokowywania drzwi, 
Klamka połówkowa 
(strona wewnętrzna) z 
czopami stabilizacyj-
nymi

uniwersalny 8/37 1600 11784180 1 1
1200 1451,40

8/47 1600 11784131 1 1
1200 1451,40

10/37 1600 11784095 1 1
1200 1458,55

10/47 1600 11784052 1 1
1200 1458,55
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 Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; do drzwi z aluminium, drewna, PCV
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłaczenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego od-
blokowywania drzwi

uniwersalny 8/37 1000 11783989 1 1
700 1411,44

8/47 1000 11783941 1 1
700 1411,44

10/37 1000 11783898 1 1
700 1418,59

10/47 1000 11783795 1 1
700 1418,59

ePochwyt HandsFree



17

 Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; do drzwi z aluminium, drewna, PCV
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłaczenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego od-
blokowywania drzwi

uniwersalny 8/37 1200 11783990 1 1
900 1424,75

8/47 1200 11783953 1 1
900 1424,75

10/37 1200 11783916 1 1
900 1431,90

10/47 1200 11783850 1 1
900 1431,90
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 Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; do drzwi z aluminium, drewna, PCV
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłaczenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego od-
blokowywania drzwi

uniwersalny 8/37 1400 11784003 1 1
1000 1438,09

8/47 1400 11783965 1 1
1000 1438,09

10/37 1400 11783928 1 1
1000 1445,24

10/47 1400 11783862 1 1
1000 1445,24

ePochwyt HandsFree



19

 Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z
HOPPE ePochwyt HandsFree – zestaw pochwytu ze stali szlachetnej do 
bezkontaktowego odblokowywania drzwi:

Pochwyt HOPPE prosty o przekroju D (strona zewnętrzna):
• Pochwyt: z modułem radiowym, dolny koniec z LED do generowania podświetlenia (4 

kolory do wyboru: biały, niebieski, zielony, czerwony) i czujnik do wykrywania ruchu
• Odległość: od podłoża dolny koniec min. 20 cm do maks. 50 cm
• Podpory: okrągłe, proste
• Mocowanie: zakryte, system mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury: praca -20 °C - +60 °C
• Częstotliwość radiowa: 125 kHz / 868 MHz
• Szyfrowanie: AES (Advanced Encryption Standard)
• Zasięg wykrywania transpondera: ok. 1 m
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 1,5 A (max.)
• Moc częstotliwości radiowej: 6,3 mW
• Maksymalny pobór mocy: 0,7 W
• Stopień ochrony: IP 44
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)

Klamka połówkowa na rozecie z jednostką sterującą (strona wewnętrzna):
• Konstrukcja: rączka klamki niezespolona z rozetą, uniwersalna sprężyna cofająca 

prawo/lewostronnie, łożysko niewymagające konserwacji
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE, wbudowany w konstrukcje wewnętrzną, dla 

drzwi otworowanych jednostronnie
• Konstrukcja wewnętrzna: metalowy; do drzwi z aluminium, drewna, PCV
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5

W zestawie:
• Kabel-Y: do podłaczenia z napędem zamka
• Transponder: 2 szt., baterie w zestawie (typ CR 2450)
• Karty: 1 x karta administracyjna (Administration Card), 1 x karta konfiguracyjna 

(Configuration Card), 2 x karty dostępu (Entry Card), 2 x karta programowania karty 
dostępu (Entry Card Shadow), 2 x karta programowania transpondera (Active Key 
Shadow) 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Zestaw pochwytu do 
bezkontaktowego od-
blokowywania drzwi

uniwersalny 8/37 1600 11784015 1 1
1200 1451,40

8/47 1600 11783977 1 1
1200 1451,40

10/37 1600 11783935 1 1
1200 1458,55

10/47 1600 11783886 1 1
1200 1458,55
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 Transponder z kartą programowania
Transponder z tworzywa sztucznego z kartą programowania:
• dla ePochwyt HandsFree, do bezkontaktowego odblokowywania drzwi
• Transponder: bateria w zestawie (typ CR 2450)
• Karta: 1 x karta programowania transpondera (Active Key Shadow) 

Opis    
 Jedn. 

pak. Krt.
Nr art.

Transponder z kartą 
programowania, sztuka

   11791160 1 1
92,35

 Karta dostępu i karta programowania
Karta dostępu i karta programowania:
• dla ePochwyt HandsFree, do bezkontaktowego odblokowywania drzwi
• Karty: 1 x karta dostępu (Entry Card), 1 x karta programownia karty dostępu (Entry 

Shadow Card) 

Opis    
 Jedn. 

pak. Krt.
Nr art.

Karta dostępu i karta 
programowania, po 1 
sztuce

   11791196 1 1
12,01

ePochwyt HandsFree



21

ePochwyt FingerScan

 



Zalety
• Łatwa i bezpieczna obsługa
• Ergonomiczne umiejscowienie czytnika
• Harmonijny wygląd
• Uniwersalne podłączenie do zamka
• Jakość marki HOPPE

ePochwyt FingerScan – 
prostota i niezawodność

Biometryczne możliwości dostępu stają się coraz bardziej popularne. Ulu-
bionym sposobem na zastąpienie klucza jest skanowanie palca.

W ePochwytach FingerScan czytnik jest zintegrowany z pochwytem drzwio-
wym lub gałką okucia zewnętrznego drzwi. Daje to możliwość odblokowania 
i otwarcia drzwi jednym płynnym ruchem ręki.

ePochwyt FingerScan
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Czytniki firmy Idencom
HOPPE w ePochwytach FingerScan stosuje czytniki linii papilarnych firmy 
Idencom, wiodącego producenta biometrycznych systemów identyfikacji. 

• Najwyższy stopień bezpieczeństwa działania (99,5%)
• Intuicyjna obsługa
• Odporność na czynniki atmosferyczne
• Kompaktowa budowa
• Wielokrotnie nagradzane wzornictwo
• Wyprodukowano w Niemczech

Łatwa i bezpieczna obsługa
Obsługa czytnika linii papilarnych jest łatwa i intuicyjna. Cały system można 
ustawić za pomocą jednego palca (palec nadrzędny). Dodatkowe ustawie-
nia można zmienić za pomocą małego pilota. System umożliwia zapisanie 
maks. 150 odcisków palca.

Odcisk palca jest identyfikowany przez sensor liniowy podczas poruszania 
palcem. Czytnik nie zapisuje obrazu odcisku palca, nie jest więc możliwe 
wykonanie kopii.
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 E5095AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – pochwyt ze stali szlachetnej o przekroju D, w kształcie 
litery U z czytnikiem linii papilarnych:
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektomechanicznym FUHR multitronic
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis  Port napędu
 F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Pochwyt, o przekroju 
D, w kształcie litery 
U, z czytnikiem linii 
papilarnych

 FUHR  
multitronic

 11680878 1 1
1000 839,49

 11681081 1 1
1200 852,80

 11681093 1 1
1400 866,14

 11681105 1 1
1600 879,45

KFV GENIUS  11681245 1 1
1000 839,49

 11681251 1 1
1200 852,80

 11681263 1 1
1400 866,14

 11681287 1 1
1600 879,45

ePochwyt FingerScan



25

 E5095AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – pochwyt ze stali szlachetnej o przekroju D, w kształcie 
litery U z czytnikiem linii papilarnych:
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis  Port napędu
 F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Pochwyt, o przekroju 
D, w kształcie litery 
U, z czytnikiem linii 
papilarnych

 uniwersalny  11759434 1 1
400 799,50
 11681299 1 1

1000 839,49
 11681305 1 1

1200 852,80
 11681317 1 1

1400 866,14
 11681330 1 1

1600 879,45
Winkhaus  
blueMatic EAV3

 11681111 1 1
1000 839,49

 11681123 1 1
1200 852,80

 11681135 1 1
1400 866,14

 11681147 1 1
1600 879,45

Winkhaus  
blueMotion

 11681159 1 1
1000 839,49

 11681172 1 1
1200 852,80

 11681160 1 1
1400 866,14

 11681184 1 1
1600 879,45
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 E5764AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – kwadratowy pochwyt ze stali szlachetnej, prosty z 
czytnikiem linii papilarnych:
• Podpory: kwadratowe, osadzone 45°
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektomechanicznym FUHR multitronic
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Kwadratowy pochwyt 
prosty z czytnikiem linii 
papilarnych, prawy (do 
drzwi lewych wg DIN), 
sztuka

35x35 FUHR  
multitronic

1000 11552724 1 1
700 729,35

1200 11555208 1 1
900 734,97

1400 11555233 1 1
1000 740,58
1600 11555270 1 1
1200 746,23

KFV GENIUS 1000 11554769 1 1
700 729,35

1200 11555282 1 1
900 734,97

1400 11555294 1 1
1000 740,58
1600 11555300 1 1
1200 746,23

ePochwyt FingerScan
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 E5764AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – kwadratowy pochwyt ze stali szlachetnej, prosty z 
czytnikiem linii papilarnych:
• Podpory: kwadratowe, osadzone 45°
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka ze sterownikiem elektrycznym Winkhaus blueMatic EAV3 

(wymagany kabel-Y, niedostępny w zestawie)
• W zestawie: w zestawie – bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Kwadratowy pochwyt 
prosty z czytnikiem linii 
papilarnych, prawy (do 
drzwi lewych wg DIN), 
sztuka

35x35 Winkhaus  
blueMatic EAV3

1000 11554794 1 1
700 729,35

1200 11555166 1 1
900 734,97

1400 11555185 1 1
1000 740,58
1600 11555191 1 1
1200 746,23

Winkhaus  
blueMotion

1000 11554782 1 1
700 729,35

1200 11554812 1 1
900 734,97

1400 11554824 1 1
1000 740,58
1600 11554848 1 1
1200 746,23
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 E5764AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – kwadratowy pochwyt ze stali szlachetnej, prosty z 
czytnikiem linii papilarnych:
• Podpory: kwadratowe, osadzone 45°
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektomechanicznym FUHR multitronic
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Kwadratowy pochwyt 
prosty z czytnikiem 
linii papilarnych, lewy 
(do drzwi prawych wg 
DIN), sztuka

35x35 FUHR  
multitronic

1000 11555531 1 1
700 729,35

1200 11555543 1 1
900 734,97

1400 11555555 1 1
1000 740,58
1600 11555579 1 1
1200 746,23

GU-SECURY 
Automatyczne z 
otwieraczem A

1000 11555665 1 1
700 729,35

1200 11555671 1 1
900 734,97

1400 11555683 1 1
1000 740,58
1600 11555737 1 1
1200 746,23

KFV GENIUS 1000 11555610 1 1
700 729,35

1200 11555622 1 1
900 734,97

1400 11555634 1 1
1000 740,58
1600 11555646 1 1
1200 746,23

ePochwyt FingerScan
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 E5764AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – kwadratowy pochwyt ze stali szlachetnej, prosty z 
czytnikiem linii papilarnych:
• Podpory: kwadratowe, osadzone 45°
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka ze sterownikiem elektrycznym Winkhaus blueMatic EAV3 

(wymagany kabel-Y, niedostępny w zestawie)
• W zestawie: w zestawie – bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Kwadratowy pochwyt 
prosty z czytnikiem 
linii papilarnych, lewy 
(do drzwi prawych wg 
DIN), sztuka

35x35 Winkhaus  
blueMatic EAV3

1000 11555397 1 1
700 729,35

1200 11555403 1 1
900 734,97

1400 11555415 1 1
1000 740,58
1600 11555439 1 1
1200 746,23

Winkhaus  
blueMotion

1000 11555348 1 1
700 729,35

1200 11555361 1 1
900 734,97

1400 11555373 1 1
1000 740,58
1600 11555385 1 1
1200 746,23



30

 E5766AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – kwadratowy pochwyt ze stali szlachetnej, prosty z 
czytnikiem linii papilarnych:
• Podpory: kwadratowe, prostopadle osadzone
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektomechanicznym FUHR multitronic
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Kwadratowy pochwyt 
prosty z czytnikiem linii 
papilarnych, sztuka

35x35 FUHR  
multitronic

1000 11555841 1 1
700 762,35

1200 11555853 1 1
900 767,96

1400 11555865 1 1
1000 773,58
1600 11555877 1 1
1200 779,22

GU-SECURY 
Automatyczne z 
otwieraczem A

1000 11555932 1 1
700 762,35

1200 11555944 1 1
900 767,96

1400 11555968 1 1
1000 773,58
1600 11555975 1 1
1200 779,22

KFV GENIUS 1000 11555889 1 1
700 762,35

1200 11555890 1 1
900 767,96

1400 11555919 1 1
1000 773,58
1600 11555920 1 1
1200 779,22

ePochwyt FingerScan
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 E5766AC
HOPPE ePochwyt FingerScan – kwadratowy pochwyt ze stali szlachetnej, prosty z 
czytnikiem linii papilarnych:
• Podpory: kwadratowe, prostopadle osadzone
• Mocowanie: zakryte, sytem mocowania pochwytów nr 11
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka ze sterownikiem elektrycznym Winkhaus blueMatic EAV3 

(wymagany kabel-Y, niedostępny w zestawie)
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu
Długość F69 Jedn. 

pak. Krt.
Rozstaw Nr art.

Kwadratowy pochwyt 
prosty z czytnikiem linii 
papilarnych, sztuka

35x35 Winkhaus  
blueMatic EAV3

1000 11555798 1 1
700 762,35

1200 11555804 1 1
900 767,96

1400 11555828 1 1
1000 773,58
1600 11555835 1 1
1200 779,22

Winkhaus  
blueMotion

1000 11555749 1 1
700 762,35

1200 11555762 1 1
900 767,96

1400 11555774 1 1
1000 773,58
1600 11555786 1 1
1200 779,22
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 Amsterdam - E86GAC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)
HOPPE ePochwyt FingerScan – komplet ochronny gałko-klamki ze stali szlachetnej z 
osłoną wkładki i czytnikiem linii papilarnych do drzwi profilowych:
• sprawdzone wg DIN 18257 ES1 (SK2)
• Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem, od wewnątrz klamka 

zespolona z szyldem (obrotowa), sprężyna cofająca, bezobsługowe łożysko
• Połączenie: trzpień rozprężny-HOPPE
• Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
• Konstrukcja wewnętrzna: od zewn. stalowa , od wewn. ZnAl/stal, czopy stabilizujące
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektomechanicznym FUHR multitronic
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu Otwór 
rozstaw

F69 Jedn. 
pak. Krt.

Nr art.
Gałko-klamka  
(gałka/klamka) z czytni-
kiem linii papilarnych

FUHR  
multitronic

67-77 8 92 11657085 1 5
689,99

GU-SECURY 
Automatyczne 
z otwieraczem 
A

67-77 8 92 11657273 1 5
689,99

KFV GENIUS 67-77 8 92 11657285 1 5
689,99

uniwersalny 67-77 8 92 11717890 1 5
689,99

Winkhaus  
blueMatic 
EAV3

67-77 8 92 11657303 1 5
689,99

Winkhaus  
blueMotion

67-77 8 92 11657297 1 5
689,99

ePochwyt FingerScan
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 Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)
HOPPE ePochwyt FingerScan – komplet klamek ochronnych ze stali nierdzewnej na 
długim szyldzie z osłoną wkładki (pochwyt-klamka) do drzwi zewnętrznych lub drzwi 
wejściowych mieszkania i czytnikiem linii papilarnych:
• sprawdzone wg DIN 18257 ES1 (SK2)
• Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem, od wewnątrz klamka 

zespolona z szyldem (obrotowa), sprężyna cofająca, bezobsługowe łożysko
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE
• Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
• Konstrukcja wewnętrzna: od zewn. stalowa, od wewn. ZnAl/stal, czopy stabilizujące
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe
• Cecha szczególna: osobna płytka stalowa do naklejenia na zamek drzwiowy jako 

ochrona przeciwrozwierceniowa
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektomechanicznym FUHR multitronic
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu Otwór 
rozstaw

F69 Jedn. 
pak. Krt.

Nr art.
Gałko-klamka  
(gałka/klamka) z czytni-
kiem linii papilarnych

FUHR  
multitronic

42-52 8 72 11560198 1 5
669,79

67-77 8 92 11637335 1 5
669,79

10 92 11551537 1 5
676,94

GU-SECURY 
Automatyczne 
z otwieraczem 
A

42-52 8 72 11560629 1 5
669,79

67-77 8 92 11637365 1 5
669,79

10 92 11556092 1 5
676,94

KFV GENIUS 42-52 8 72 11560605 1 5
669,79

67-77 8 92 11637377 1 5
669,79

10 92 11556109 1 5
676,94
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 Amsterdam - E86GAC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)
HOPPE ePochwyt FingerScan – komplet klamek ochronnych ze stali nierdzewnej na 
długim szyldzie z osłoną wkładki (pochwyt-klamka) do drzwi zewnętrznych lub drzwi 
wejściowych mieszkania i czytnikiem linii papilarnych:
• sprawdzone wg DIN 18257 ES1 (SK2)
• Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem, od wewnątrz klamka 

zespolona z szyldem (obrotowa), sprężyna cofająca, bezobsługowe łożysko
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE
• Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
• Konstrukcja wewnętrzna: od zewn. stalowa, od wewn. ZnAl/stal, czopy stabilizujące
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe
• Cecha szczególna: osobna płytka stalowa do naklejenia na zamek drzwiowy jako 

ochrona przeciwrozwierceniowa
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu Otwór 
rozstaw

F69 Jedn. 
pak. Krt.

Nr art.
Gałko-klamka  
(gałka/klamka) z czytni-
kiem linii papilarnych

uniwersalny 42-52 8 72 11717841 1 5
669,79

67-77 8 92 11717889 1 5
669,79

10 92 11717835 1 5
676,94

Winkhaus  
blueMatic 
EAV3

42-52 8 72 11560174 1 5
669,79

67-77 8 92 11637390 1 5
669,79

10 92 11556122 1 5
676,94

Winkhaus  
blueMotion

42-52 8 72 11560137 1 5
669,79

67-77 8 92 11637389 1 5
669,79

10 92 11556110 1 5
676,94

ePochwyt FingerScan
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 Amsterdam - E86GAC/3332/3310/1400F
HOPPE ePochwyt FingerScan – komplet klamek ochronnych ze stali nierdzewnej na 
długim szyldzie z czytnikiem linii papilarnych do drzwi zewnętrznych lub wejściowych 
mieszkania:
• Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem, od wewnątrz klamka 

zespolona z szyldem (obrotowa), sprężyna cofająca, bezobsługowe łożysko
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: od zewn. stalowa, od wewn. ZnAl/stal, czopy stabilizujące
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka G-U Secury Automatik z elektroryglem A
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu Otwór 
rozstaw

F69 Jedn. 
pak. Krt.

Nr art.
Gałko-klamka  
(gałka/klamka) z czytni-
kiem linii papilarnych

GU-SECURY 
Automatyczne 
z otwieraczem 
A

67-77 8 74 11683296 1 5
678,37

78 11647620 1 5
678,37
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 Amsterdam - E86GAC/3331E/3310/1400F
HOPPE ePochwyt FingerScan – komplet klamek ochronnych ze stali nierdzewnej na 
długim szyldzie z czytnikiem linii papilarnych do drzwi zewnętrznych lub wejściowych 
mieszkania:
• Konstrukcja: od zewnątrz gałka trwale połączona z szyldem, od wewnątrz klamka 

zespolona z szyldem (obrotowa), sprężyna cofająca, bezobsługowe łożysko
• Połączenie: trzpień rozprężny HOPPE
• Konstrukcja wewnętrzna: od zewnętrz stalowa, od wewnątrz ZnAl/stal, czopy 

stablizujące
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe
• Cecha specjalna: zewnętrzny szyld z wgłębieniem na rozetę wtykową (zamawiane 

oddzielnie), sprężyna wspomagająca w szyldzie wewnętrznym dwukierunkowa dla 
zamka wielopunktowego

• Zakres temperatur: praca od -20 °C do +60 °C
• Wilgotność względna powietrza: do 95%
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków
• Okres żywotności: > 2 Mln. skanów
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Klasa bezpieczeństwa: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektromechanicznym GU-SECURY 

Automatyczne z otwieraczem A
• W zestawie: pilot na podczerwień, baterie w zestawie (typ CR 2025) i kable ze 

zintegrowanym sterownikiem

Opis Port napędu Otwór 
rozstaw

F69 Jedn. 
pak. Krt.

Nr art.
 GU-SECURY 

Automatyczne 
z otwieraczem 
A

67-77 8 78 11743445 1 5
678,37

ePochwyt FingerScan
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 Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)
HOPPE ePochwyt FingerScan – gałko-klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej 
z zabezpieczeniem wkładki i czytnikiem linii papilarnych do drzwi zewnętrznych/
wejściowych mieszkania:
• sprawdzone wg DIN 18257 ES1 (SK2)
• Konstrukcja: od zewnątrz nieruchoma gałka trwale połączona z szyldem od wewnątrz 

klamka luzem niezespolona z szyldem, uniwersalae sprężyna cofająca lewo/
prawostronnie, łożysko niewymagające konserwacji

• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór)
• Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
• Konstrukcja wewnętrzna: stalowa, czopy stabilizujące
• Mocowanie: zakryte, przelotowe, wkręty samogwintujące M5
• Cecha szczególna: osobna płytka stalowa do naklejenia na zamek drzwiowy jako 

ochrona przeciwrozwierceniowa
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: dla zamka z napędem elektomechanicznym FUHR multitronic
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu Otwór 
rozstaw

F69 Jedn. 
pak. Krt.

Nr art.
Gałko-klamka  
(gałka/klamka) z czytni-
kiem linii papilarnych

FUHR  
multitronic

42-52 8  11560757 1 5
669,79

67-77 8  11636932 1 5
669,79

10  11560897 1 5
676,94

GU-SECURY 
Automatyczne 
z otwieraczem 
A

42-52 8  11560782 1 5
669,79

67-77 8  11636944 1 5
669,79

10  11560939 1 5
676,94

KFV GENIUS 42-52 8  11560794 1 5
669,79

67-77 8  11636956 1 5
669,79

10  11561014 1 5
676,94
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 Amsterdam - E86GAC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)
HOPPE ePochwyt FingerScan – gałko-klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej 
z zabezpieczeniem wkładki i czytnikiem linii papilarnych do drzwi zewnętrznych/
wejściowych mieszkania:
• sprawdzone wg DIN 18257 ES1 (SK2)
• Konstrukcja: od zewnątrz nieruchoma gałka trwale połączona z szyldem od wewnątrz 

klamka luzem niezespolona z szyldem, uniwersalae sprężyna cofająca lewo/
prawostronnie, łożysko niewymagające konserwacji

• Połączenie: HOPPE-Szybkozłącze z pełnym trzpieniem HOPPE (otwór)
• Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
• Konstrukcja wewnętrzna: stalowa, czopy stabilizujące
• Mocowanie: zakryte, przelotowe, wkręty samogwintujące M5
• Cecha szczególna: osobna płytka stalowa do naklejenia na zamek drzwiowy jako 

ochrona przeciwrozwierceniowa
• Zakres temperatury pracy: -20 °C - +60 °C
• Względna wilgotność powietrza: max. 95 %
• Czytnik linii papilarnych: sensor liniowy
• Pamięć: do 150 odcisków palców
• Żywotność: >2 mln użyć
• Napięcie robocze: 8-24V DC
• Obciążenie przełącznika: 24V DC, 500 mA (max.)
• Stopień ochrony: IP 65
• Port napędu: uniwersalne (do wyboru dodatni lub ujemny sygnał sterujący dla zamka 

z napędem)
• W zestawie: w zestawie - bezprzewodowy pilot z baterią (typ CR 2025), oraz kabel z 

zintegrowaną jednostką sterującą 

Opis Port napędu Otwór 
rozstaw

F69 Jedn. 
pak. Krt.

Nr art.
Gałko-klamka  
(gałka/klamka) z czytni-
kiem linii papilarnych

uniwersalny 42-52 8  11717853 1 5
669,79

67-77 8  11717877 1 5
669,79

10  11717865 1 5
676,94

Winkhaus  
blueMatic 
EAV3

42-52 8  11560855 1 5
669,79

67-77 8  11636981 1 5
669,79

10  11560885 1 5
676,94

Winkhaus  
blueMotion

42-52 8  11560836 1 5
669,79

67-77 8  11636975 1 5
669,79

10  11560861 1 5
676,94

ePochwyt FingerScan
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eKlamka AutoLock

 



eKlamka AutoLock – 
komfort i odporność na włamanie

eKlamka AutoLock automatycznie rygluje się po przekręceniu jej w pozycję 
zamknięcia. Wymagania dotyczące odblokowywania konfigurowane są w 
centrali systemu inteligentnego domu.

Zalety
• Stale zablokowane klamki okienne w stanie zamkniętym
• Zabezpieczenie przed włamaniem wg zaleceń policji
• Nieskomplikowana integracja z systemami centralnego blokowania 

budynku
• Szyfrowanie komunikacji (EnOcean Secure)
• Wyjątkowo niskie promieniowanie
• Jakość marki HOPPE

EnOcean Secure
eKlamka AutoLock wykorzystuje technologię EnOcean Secure. Oznacza 
to, że sygnał wysyłany przez klamkę do systemu jest zabezpieczony dzięki 
szyfrowaniu AES.

Funkcjonalność eKlamki AutoLock
Klamki są zaopatrzone w elektromechaniczną blokadę w rozecie. Porusze-
nie klamką powoduje wysłanie sygnału radiowego do systemu, który dzięki 
temu wie, w jakim położeniu znajduje się dana klamka. Klamka w położeniu 
zamkniętym jest automatycznie blokowana przez system – można ją uru-
chomić dopiero wtedy, gdy system (w ramach podanych przez użytkownika 
parametrów) zezwoli na otwarcie okna. Jeśli tak się stanie, klamka okienna 
zostanie odblokowana i można ją normalnie poruszać.

eKlamka AutoLock
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W systemie z eKlamkami AutoLock można skonfigurować na-
stępujące przykładowe scenariusze:
• Otwarcie dozwolone tylko w czasie, w którym nie działają żadne kli-

matyzatory 
• Otwarcie dozwolone tylko w określonym czasie, stosowane np. w bu-

dynkach biurowych 

Niezależnie od funkcji ryglowania w stanie zamkniętym elektroniczne 
klamki okienne AutoLock umożliwiają także realizację innych scenariu-
szy, np.
• Automatyczne wyłączanie ogrzewania, gdy okna są otwarte, aby wy-

wietrzyć pomieszczenie
• Automatyczne zamykanie rolet tylko wtedy, gdy zamknięte są drzwi 

na taras

Ograniczeniem są tutaj tylko możliwości systemu inteligentnego domu i 
pomysłowość użytkownika .

Komunikacja z użytkownikiem i systemem
Użytkownik może wysłać „zapytanie”, czy okno można otworzyć, naciskając 
przycisk na rozecie:

Brak zapytania (przycisk nie został wciśnię-
ty): Klamka okienna zablokowana.

Wysłano zapytanie (naciśnięto przycisk): 
Dioda LED świeci się na czerwono, klamka 
okienna zablokowana.

Wysłano zapytanie (naciśnięto przycisk): Dio-
da LED świeci się na zielono, można poru-
szać klamką.

Sprawdzona ochrona przed wła-
maniem
eKlamka AutoLock razem z pasujący-
mi elementami okna spełnia wymogi 
europejskich norm DIN EN 1627-1630 
(klasy odporności RC 1–6) oraz DIN 
EN 13126-3.
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 Trondheim - E1430/FR-400ZV
HOPPE eKlamka AutoLock – klamka okienna ze stali szlachetnej z nadajnikiem 
radiowym z automatycznym zamkiem elektromechanicznym:
• spełnia wymogi DIN EN 13126-3 (działanie ochronne klasy) oraz DIN EN 1627-1630 

RC1-6
• Blokowanie: automatyczny bolec zamykający
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: pełne zakrycie rozety
• Konstrukcja wewnętrzna: tarcza ZnAl z czopami stabilizującymi
• Trzpień: trzpień pełny HOPPE
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP D2-06-40 (zakodowany)
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Szyfrowanie: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/uchylone/zamknięte), 

status rygla, stan baterii, cykliczny „Live"-Signal
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Repeater: max. 1
• Zasilanie: bateryjne, żywotność baterii ok 2. lat (typ CR 123)
• Wymagania systemowe: odbiornik zgodny z EnOcean z zaimplementowanym EEP 

D2-06-40 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F69 Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym 
z automatycznym 
zamkiem elektrome-
chanicznym, sztuka

10 7 24 11768083 1 10
M5 x 35 234,00

28 11768095 1 10
M5 x 40 234,00

32 11768101 1 10
M5 x 45 234,00

37 11768113 1 10
M5 x 50 234,00

43 11768125 1 10
M5 x 55 234,00

 

eKlamka AutoLock
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eKlamka SecuSignal®

 



eKlamka SecuSignal® – 
coś więcej niż otwieranie i zamykanie

eKlamka SecuSignal® wysyła sygnał radiowy przy każdym poruszeniu. W 
systemach inteligentnego domu takie informacje mogą ulepszyć automa-
tyczne sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem czy zasłanianiem okien.

Atlanta – 0530S/FR-408 100NM F9 Toulon – 0737/FR-409 F9 Amsterdam – E0400/FR-408 F69

Zalety
• Bezbateryjna komunikacja dzięki technologii EnOcean
• Nieskomplikowane podłączenie do systemów inteligentnego domu
• Wyjątkowo niskie promieniowanie
• Dostępne także w wersji antywłamaniowej
• Do wyboru trzy kształty klamki:  

Serie HOPPE Amsterdam, Atlanta i Toulon
• Jakość marki HOPPE

Bez baterii – bezprzewodowo – komfortowo
eKlamki SecuSignal® działają w oparciu o technologię radiową EnOcean, 
która umożliwia komunikację bez instalacji baterii dzięki neutralnej dla kli-
matu zasadzie Energy Harvesting. Energia wystarczająca do wysłania sy-
gnału radiowego pochodzi z poruszania klamką okienną. 

eKlamka SecuSignal®
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Europejski patent EP 1 838 941
SecuSignal®

W systemie z eKlamkami SecuSignal® można skonfigurować 
następujące scenariusze:
• Działanie klimatyzatorów tylko przy zamkniętych oknach
• Automatyczne wyłączanie ogrzewania, gdy okna są otwarte, aby wy-

wietrzyć pomieszczenie
• Automatyczne ściszanie urządzeń elektronicznych, gdy okna są 

otwarte
• Automatyczne zamykanie rolet tylko wtedy, gdy zamknięte są drzwi 

na taras 
• Włączanie światła tylko przy zamkniętych oknach (komary w lecie!)

Prosta integracja z systemami inteligentnego domu
Uruchomienie elektronicznej klamki okiennej trwa zaledwie kilka minut: naj-
pierw należy ją dodać w systemie zgodnie z wymogami producenta, a na-
stępnie zintegrować jako nowy komponent.
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 Amsterdam - E0400/FR-408
HOPPE eKlamka SecuSignal® – klamka okienna z aluminium z nadajnikiem radiowym 
Secustik® i VarioFit®:
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: pełne zakrycie rozety
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Trzpień: pełny HOPPE, zakres regulacji długości trzpienia 10mm, bezstopniowa 

regulacja poprzez wbudowaną sprężynę wewnątrz klamki
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP F6-10-00
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/uchylone/zamknięte)
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Zasilanie: bezbateryjne, poprzez Energy Harvesting 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F69 Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym, 
sztuka

10 7 20-30 11628224 1 10
M5 x 45/50 141,86

32-42 11610359 1 10
M5 x 55/60 141,86

 

eKlamka SecuSignal®
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 Atlanta - 0530S/FR-408 100NM
HOPPE eKlamka SecuSignal® – klamka okienna z aluminium z nadajnikiem radiowym 
blokowana kluczykiem Secu100® + Secustik® i VarioFit®:
• spełnia wymogi DIN EN 13126-3 (działanie ochronne klasy) oraz DIN EN 1627-1630 

RC1-6
• Blokowanie: wkładka wraz z kluczykiem obustronnym blokowana przez wciśnięcie
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: pełne zakrycie rozety
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Trzpień: pełny HOPPE, zakres regulacji długości trzpienia 10mm, bezstopniowa 

regulacja poprzez wbudowaną sprężynę wewnątrz klamki
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP F6-10-00
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/uchylone/zamknięte)
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Zasilanie: bezbateryjne, poprzez Energy Harvesting 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F1 F9 F9016 Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art. Nr art. Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym, 
zamykana kluczykiem, 
sztuka

10 7 32-42 11513287 11513305 11513317 1 10
M5 x 55/60 130,52 136,73 124,31
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 Atlanta - 0530/FR-408
HOPPE eKlamka SecuSignal® – klamka okienna z aluminium z nadajnikiem radiowym 
Secustik® i VarioFit®:
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: pełne zakrycie rozety
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Trzpień: pełny HOPPE, zakres regulacji długości trzpienia 10mm, bezstopniowa 

regulacja poprzez wbudowaną sprężynę wewnątrz klamki
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP F6-10-00
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/uchylone/zamknięte)
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Zasilanie: bezbateryjne, poprzez Energy Harvesting 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F1 F9 F9016 F9714M Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art. Nr art. Nr art. Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym, 
sztuka

10 7 9-19  11594865 11594555  1 10
M5 x 45/50  109,25 99,32  

20-30 11651435 11598128 11641435  1 10
M5 x 45/50 104,29 109,25 99,32  

32-42 10804184 10804192 10804205 11704354 1 10
M5 x 55/60 104,29 109,25 99,32 109,25

32-42   11594883  1 10
M5 x 60/65   99,32  

 

eKlamka SecuSignal®
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 Toulon - 0737S/FR-409 100NM
HOPPE eKlamka SecuSignal® – klamka okienna z aluminium z nadajnikiem radiowym 
blokowana kluczykiem Secu100® + Secustik® i VarioFit®:
• spełnia wymogi DIN EN 13126-3 (działanie ochronne klasy) oraz DIN EN 1627-1630 

RC1-6
• Blokowanie: wkładka wraz z kluczykiem obustronnym blokowana przez wciśnięcie
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: pełne zakrycie rozety
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Trzpień: pełny HOPPE, zakres regulacji długości trzpienia 10mm, bezstopniowa 

regulacja poprzez wbudowaną sprężynę wewnątrz klamki
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP F6-10-00
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/uchylone/zamknięte)
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Zasilanie: bezbateryjne, poprzez Energy Harvesting 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F1 F9 F9016 Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art. Nr art. Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym, 
zamykana kluczykiem, 
sztuka

10 7 32-42 11513159 11513160 11513184 1 10
M5 x 55/60 131,92 138,19 125,63
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 Toulon - 0737/FR-409
HOPPE eKlamka SecuSignal® – klamka okienna z aluminium z nadajnikiem radiowym 
Secustik® i VarioFit®:
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: pełne zakrycie rozety
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Trzpień: pełny HOPPE, zakres regulacji długości trzpienia 10mm, bezstopniowa 

regulacja poprzez wbudowaną sprężynę wewnątrz klamki
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP F6-10-00
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/uchylone/zamknięte)
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Zasilanie: bezbateryjne, poprzez Energy Harvesting 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F1 F9 F9016 F9016M Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art. Nr art. Nr art. Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym, 
sztuka

10 7 32-42 10759310 10819976 10819968 11750583 1 10
M5 x 55/60 105,69 110,71 100,65 110,71

42-52 11638503    1 10
M5 x 65/70 105,69    

 

eKlamka SecuSignal®
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eKlamka ConnectHome

 



Zalety
• Bezbateryjna komunikacja dzięki technologii EnOcean
• Nieskomplikowane podłączenie do systemów inteligentnego domu
• Duże bezpieczeństwo transmisji
• Wyjątkowo niskie promieniowanie
• Do wyboru dwa kształty klamki:  

Serie HOPPE Tôkyô i New York
• Jakość marki HOPPE

Ważne:
eKlamka ConnectHome nie rozróżnia położenia otwartego i uchylonego. 
Uchylone okno jest zgłaszane jako otwarte.

Bateria niepotrzebna
eKlamki okienne ConnectHome podobnie jak klamki SecuSignal® działa-
ją w oparciu o technologię radiową EnOcean, która umożliwia komunika-
cję bez instalacji baterii dzięki zasadzie Energy Harvesting.

eKlamki ConnectHome można łączyć ze wszystkimi systemami inteligent-
nego domu kompatybilnymi z technologią EnOcean.

eKlamka ConnectHome – 
praktyczność bez baterii

eKlamka ConnectHome po poruszeniu nią – bez udziału baterii! – wysyła 
sygnał radiowy, a w ten sposób dostarcza informacji do systemów inteligent-
nego domu. Pomaga to ulepszyć systemy zaprogramowane w mieszkaniu 
lub domu np. pod kątem sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją, zasłaniania 
okien, oświetlenia itd.

eKlamka ConnectHome
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 New York - 0810/FR-415
HOPPE eKlamka ConnectHome – klamka okienna z aluminium z nadajnikiem 
radiowym i trzpieniem o regulowanej długości:
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: obracalna częściowo zakrywająca
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Trzpień: pełny HOPPE, zakres regulacji długości trzpienia 10mm, bezstopniowa 

regulacja poprzez wbudowaną sprężynę wewnątrz klamki
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP F6-10-00
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/zamknięte)
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Zasilanie: bezbateryjne, poprzez Energy Harvesting 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F9 F9016 F9714M Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art. Nr art. Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym, 
sztuka

10 7 9-19 11831029 11830992 11831066 1 10
M5 x 40/60 72,31 65,73 72,31

32-42 11831108 11831085 11831115 1 10
M5 x 45/50 72,31 65,73 72,31

 

 Tôkyô - 0710/FR-415
HOPPE eKlamka ConnectHome – klamka okienna z aluminium z nadajnikiem 
radiowym i trzpieniem o regulowanej długości:
• Pozycjonowanie: 90°
• Pokrywa rozety: obracalna częściowo zakrywająca
• Konstrukcja wewnętrzna: tworzywo sztuczne, czopy stabilizujące
• Trzpień: pełny HOPPE, zakres regulacji długości trzpienia 10mm, bezstopniowa 

regulacja poprzez wbudowaną sprężynę wewnątrz klamki
• Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M5
• Zakres temperatury: magazynowanie -20 °C - +65 °C, praca +5 °C - +40 °C
• Względna wilgotność powietrza: max 80%, nie skondensowane
• Protokół radiowy: EnOcean EEP F6-10-00
• Częstotliwość radiowa: 868MHZ
• Pasmo przenoszenia: 120 kbps +/-5 %
• Przekazywane informacje: położenie rączki klamki (otwarte/zamknięte)
• Moc częstotliwości radiowej: max. 10mW EIRP
• Zasięg radiowy: zgodny z specyfikacją EnOcean max 30m, zależny od konstrukcji 

budynku
• Zasilanie: bezbateryjne, poprzez Energy Harvesting 

Opis Czopy 
Ø

Trzpień dł. F1 F9 F9016 Jedn. 
pak. Krt.

Śruby Nr art. Nr art. Nr art.
Klamka okienna z 
nadajnikiem radiowym, 
sztuka

10 7 32-42 11745101 11745113 11731011 1 10
M5 x 45/50 68,25 71,50 65,00
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Załącznik

 



ePochwyt 
HandsFree

ePochwyt 
FingerScan

Dostęp

Biometria (odcisk palca) •

Gesty + sygnał radiowy •

Okucie

Pochwyt • •

Okucie ochronne •

Bezpieczeństwo

Bezpieczny sensor liniowy •

Szyfrowany sygnał radiowy •

Wersja z blokadą

Winkhaus blueMatic •

Winkhaus STV •

FUHR multitronic •

GU-SECURY Automatic z mechani-
zmem otwierania A •

KFV GENIUS •

Uniwersalne przyłącze • •

Przegląd ePochwyt
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eKlamka
AutoLock

eKlamka
SecuSignal®

eKlamka 
ConnectHome

Zasilanie  

Bateria •  

Bez baterii (Energy Harvesting) • •

Przekazywanie położenia klamki

Otwarte • • •

Uchylone • •

Zamknięte • • •

Seria HOPPE

Amsterdam •

Atlanta •

New York •

Tôkyô •

Toulon •

Trondheim •

Ochrona antywłamaniowa

Podstawowe zabezpieczenie przed przesuwa-
niem okucia od zewnątrz • •

Dostępność z blokowaniem za pomocą klucza* •

Automatyczne ryglowanie elektromechaniczne* •

Protokół radiowy

EnOcean • • •

Szyfrowanie AES •

Trzpień z regulacją długości • •

* spełnia wymagania zgodnie z DIN EN 13126-3 (działanie ochronne – klasa 2) i DIN EN 1627-1630 RC1-6

Przegląd eKlamka
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I. Informacje ogólne
Udzielamy gwarancji producenta w niżej opi-
sanym zakresie użytkownikom końcowym 
okuć drzwiowych i okiennych HOPPE, oprócz 
i w uzupełnieniu do ustawowych praw, które 
przysługują użytkownikowi końcowemu w 
związku z zakupem okuć drzwiowych i okien-
nych HOPPE.
„Użytkownik końcowy” w świetle niniejszej 
gwarancji producenta to każda osoba fi-
zyczna lub prawna, która jest właścicielem 
produktu HOPPE i która nie nabyła go z za-
miarem montowania go u osób trzecich ani 
sprzedaży osobom trzecim w ramach dzia-
łalności gospodarczej.
„Pierwszy użytkownik końcowy” to użytkow-
nik końcowy, który nabył produkt HOPPE 
jako pierwszy od HOPPE, sprzedawcy lub 
innej osoby fizycznej bądź prawnej, która 
montuje produkt HOPPE u strony trzeciej 
bądź sprzedaje go stronie trzeciej w ramach 
swojej działalności gospodarczej.

II. Ochrona gwarancyjna
Jako producent gwarantujemy użytkowni-
kom końcowym bezawaryjne pod wzglę-
dem mechanicznym funkcjonowanie okuć 
drzwiowych i okiennych HOPPE. Niniejsza 
gwarancja na funkcjonowanie obejmuje na-
stępujące właściwości okuć drzwiowych i 
okiennych HOPPE:
– przeniesienie ruchu obrotowego na zamek 

drzwiowy lub okucie rozwierno--uchylne 
okna;

– połączenie między klamką a miejscem za-
montowania produktu

– w przypadku klamek okiennych funkcje: 
blokada kluczykiem, samoczynna blokada, 
SecuFortes®, SecuSelects®, Secu100s®, 
Secu200s®, SecuDuplexs® lub SecuTBTs® 
albo Secustiks®;

– w przypadku klamek drzwiowych funkcje: 
Sertos®, zestaw łazienkowy lub HCS® z 
funkcją blokady;

– w przypadku kpl. klamek bezpiecznych 
funkcje: funkcja zabezpieczająca, osłona 
wkładki;

– pakiet sprężyn cofających (o ile są zamon-
towane fabrycznie);

– HOPPE-Szybkozłącze oraz HOPPE-Szyb-
kozłączePlus;

– mechanizm przenoszenia w klamkach 
okiennych SecuSignal®.

Nasza gwarancja na funkcjonowanie doty-
czy okuć drzwiowych i okiennych HOPPE na 
całym świecie.

Zapewniamy gwarancję na funkcjonowanie 
na okres 10 lat od daty zakupu przez pierw-
szego użytkownika końcowego.
Z niniejszej gwarancji na funkcjonowanie wy-
łączone są w sposób jednoznaczny wszyst-
kie części wymienne, w szczególności śruby, 
trzpienie łączące, pierścienie osadcze sprę-
żynujące itp., a także elementy elektronicz-
ne. Z gwarancji wyłączone są również nastę-
pujące przypadki:
– niezgodne z przeznaczeniem lub nieodpo-

wiednie użytkowanie;
– nieprawidłowy montaż;
– nieprawidłowa obsługa;

– nieprzestrzeganie instrukcji dot. montażu i 
konserwacji;

– samowolne modyfikacje i naprawy produk-
tu;

– chemiczne i fizyczne oddziaływanie na 
mechanikę i/lub powierzchnię materiału, 
do którego doszło na skutek nieodpowied-
niego użytkowania produktu, np. uszko-
dzenia ostrym przedmiotem lub poprzez 
zastosowanie nieodpowiedniego środka 
czyszczącego bądź pomocniczego środka 
czyszczącego;

– nieodpowiednie ustawienie drzwi i okien i/
lub ich elementów okuciowych (np. zamków, 
zawiasów, okuć obrotowo-uchylnych, ram 
itp.), powodujące nadmierne obciążenie za-
montowanych okuć drzwiowych i okiennych 
HOPPE;

– uszkodzenia wskutek działania siły wyż-
szej bądź klęsk żywiołowych.

III. Świadczenia gwarancyjne
Nasze świadczenia gwarancyjne wobec 
użytkownika końcowego obejmują tylko i 
wyłącznie (wedle naszego uznania) bezpłat-
ną naprawę produktu lub bezpłatną dostawę 
odpowiedniego bądź takiego samego oku-
cia o równej wartości, o ile wada w działaniu 
mechanizmu powstała w czasie obowiązy-
wania gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje poniesio-
nych przez użytkownika końcowego kosztów 
i nakładów na montaż i demontaż produktu 
HOPPE ani przesłanie produktu HOPPE do 
sprzedawcy.
Wynikających z niniejszej umowy praw użyt-
kownik końcowy może dochodzić poprzez 
pisemne zgłoszenie wady w okresie gwaran-
cyjnym u sprzedawcy, u którego pierwszy 
użytkownik końcowy zakupił produkt, lub 
bezpośrednio u nas: HOPPE Holding AG, Via 
Friedrich Hoppe, 7537 Müstair, Szwajcaria.
Warunkiem jest przedłożenie przez użytkow-
nika końcowego zarówno reklamowanego 
produktu, jak i dowodu potwierdzającego, 
że usterka w mechanicznym funkcjonowaniu 
wystąpiła w okresie obowiązywania gwa-
rancji. Można to wykazać w szczególności, 
przedkładając paragon zakupu dokonanego 
przez pierwszego użytkownika końcowego. 
Dlatego zaleca się przechowywanie parago-
nu przynajmniej do czasu upływu gwarancji.

IV. Prawa ustawowe
Oprócz praw wynikających z niniejszej gwa-
rancji użytkownikowi końcowemu przysługują 
prawa ustawowe. Nie zostają one ograniczo-
ne przez niniejszą gwarancję w przypadku 
praw korzystniejszych dla użytkownika koń-
cowego.
Gwarancja nie narusza również praw przysłu-
gujących pierwszemu użytkownikowi końco-
wemu oraz ewentualnie użytkownikowi końco-
wemu w stosunku do sprzedawcy, u którego 
pierwszy użytkownik końcowy nabył produkt.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
7537 Müstair
Szwajcaria

(stan 11/2018)

HOPPE – gwarancja na funkcjonowanie
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Oznaczenie Opis Atrybut

Atrybuty marki • wyróżniają wszystkie produkty HOPPE
• przenoszą oczekiwania względem 

marki
10 lat gwarancji na działanie mechaniczne

Wyprodukowano w Europie

DIN EN ISO 14001
Produkcja przyjazna środowisku

Atrybuty specjalne • zwracają uwagę na wyjątkową cechę 
produktu, lub istotną wartość dodaną 
produktu markowego HOPPE

Klamka okienna z nadajnikiem bez użycia 
baterii, do inteligentnych domów i automa-
tyki w budynkach

Szybki montaż poprzez proste złączenie 
klamek razem

Zabezpieczenie przed ukręceniem i 
oderwaniem klamki okiennej – Moment 
skręcający do 100 Nm

Mechanizm blokujący przeciw nieupoważ-
nionemu  przesunięciu okucia okna od 
zewnątrz

Regulowana długość trzpienia klamki, do 
różnych grubości profili, zakres regulacji do 
10mm

Atrybuty produktu • przedstawiają ważną informację o 
danym produkcje lub jego zaletę

• przedstawiają je specjalne stworzone 
przez HOPPE piktogramy

Sprawdzono okucie zabezpieczające 
DIN 18257 ES1 (ES2, ES3), SK2 (SK3, SK4)

Fingerscaner

Technika radiowa

automatycznie blokowana

Zamykane na klucz

Nierdzewna stal szlachetna

połączony kablem

Wymaga baterii

nie wymaga baterii

Znaki certyfikacji • podkreślają przebadane przez jed-
nostkę certyfikującą produkty

• są znanymi znakami towarowymi
• są uznawane miedzynarodowo i re-

gionalnie

RAL dla wszystkich klamek okiennych 
certyfikowanych wg RAL (RAL-GZ 607/9) i 
wszystkie okucia ochronne wg DIN 18257 i 
RAL-GZ 607/6

Okucia ochronne wg DIN 18257 lub DIN  
EN 1906, certyfikowane przez PIV CERT

Kolory, atrybuty i oznaczenia



63

Aluminium

F1 – kolory srebrne F9 – kolory stalowy F9016 – biały beskidzki F9714M – czarny matowy

Stal szlachetna

F69 – mat

OB (owalna bródka klucza)

PZ (wkładka bębenkowa)

RZ (wkładka okrągła)

grubość drzwi (w mm)

trzpień o przekroju kwadratowym (w mm)

Cena
Podane tutaj ceny są cenami katalogowymi. 
Są podane w Eur i nie zawierają podatku VAT, jako sugerowana cena detaliczna dla 
klienta końcowego.

Przedstawione kolory z przyczyn techniczno drukarskich mogą różnic się od rzeczywistych.



HOPPE AG 
Am Plausdorfer Tor 13 
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe 
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 66 00
Fax +41 81 851 66 66
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 66 00
Fax +41 81 851 66 66
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com
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