
Skladba řešení:
• zadlabací rádiově spínaný zámek
• dálkový ovladač
• bezdrátová klávesnice
• aplikace pro smartphone

Rádiově spínavé
zámky Südmetall
Zadlabací zámky s ovládáním dálkovým ovladačem, 
klávesnicí nebo aplikací ve smartphonu.

Jednoduché a komfortní řešení pro jednotlivé 
vstupy v komerční i rezidenční oblasti.

Detailní popis řešení: 

Zámky Südmetall představují ideální typ elektromechanického samozamykacího 

zadlabávacího zámku s panikovou funkcí a s elegantním způsobem vyřešeným dálkovým 

ovládáním zámků. Dálkové ovládání je buď rádiové (s možností využití dálkového ovladače 

nebo inteligentního modulu, případně klávesnice) nebo Bluetooth (využití smartphonu 

s aplikací).

Výhodou tohoto systému je, že není potřeba pořizovat další komponenty, provádět zásahy 

do dveří ani zbytečné rozvody kabeláží. Zámky mají buď indukční napájení, kdy jsou dobíjeny 

přes zárubeň a kabel tak není potřeba vést až do dveřního křídla. Nebo lze zvolit zámky 

s vlastním bateriovým napájením.

Díky řadě variant rozměrů lze zámky instalovat do všech běžných (plných, profilových 

i celoskleněných) dveří. Zámky Südmetall garantují vysokou bezpečnost. Data jsou přenášena 

v šifrované podobě a rádiový přijímač i veškerá elektronika jsou skryté v těle zámku.

Komponenty systému: 

Systém je tvořen samozamykacím spínaným zámkem instalovaným ve dveřích 

a dále ovládacím prvkem dle potřeby a preferencí uživatele (rádiový nebo Bluetooth). 

Ovládací prvky:

• Dálkový ovladače

• Řídící jednotka

• Bezdrátová klávesnice

• Aplikace pro smartphone



Nejčastější variantou zámků jsou rádiově spínané panikové bateriové zámky Ülock B v provedení Comfort (levnější varianta 

bez certifikace) nebo Premium (s protipožární certifikací a certifikací panikové funkce dle EN 179 a EN 1125). V této verzi 

je rádiově aktivována pouze vnější klika, z vnitřní strany lze dveře klikou odemknout a otevřít vždy. Zámky je možno dodat 

i v provedení Z se spínanými oběma klikami (na vnitřní i vnější straně dveří) – tedy bez panikové funkce.

Zámky jsou dostupné v řadě rozměrů, v hlubokém nebo mělkém provedení, a jsou tedy vhodné pro instalaci do plných 

i profilových dveří. Zámek je při každém uzavření dveří automaticky uzamčen výsuvem střelky do polohy závory 

(nelze ji stlačit bez použití kliky). Prostor, kde ostatní zámky mají vlastní závoru, je využit pro napájení dvěma bateriemi 

AAA (ideálně Lithium Ultimate pro zajištění stability napájení).

Zámek je rádiově spínán na frekvenci 868,3 MHz a s využitím šifrování AES 128. Zámku je možno přiřadit až 99 rádiových 

zařízení – od dálkového ovladače přes řídící jednotku až po rádiovou klávesnici.

Bateriové
zámky Ülock
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Pokud je dán požadavek na síťové napájení zámků (nevyhovuje bateriové napájení) 

je možno využít rádiově spínané panikové indukční zámky Ülock. Jedná se o obdobu bateriových zámků, 

u nichž je napájení bateriemi nahrazeno indukčním dobíjením kondenzátorů v zámku. 

Při každém zavření dveří jsou přes napájený protiplech indukcí dobíjeny kondenzátory v zámku, 

které pak zajišťují napájení elektroniky zámku pro zajištění sepnutí kliky.

Indukční
zámky Ülock



Třetím, velmi často využívaným provedením zámku Ülock, je jeho varianta pro skleněné dveře. Jedná se v podstatě o umístění 

bateriového zámku Ülock Comfort v rozměru 72/55 do nerezového pouzdra. Všechny ostatní vlastnosti zámku jsou zachovány, 

včetně volby mezi verzí B nebo Z.

Jednoduchý tlačítkový ovladač slouží pro spínání kliky (nebo klik – dle verze zámku) krátkodobě, pro jednorázový vstup. Lze 

pomocí něj také kliku přepínat do trvale sepnutého stavu. Tuto funkci lze využít např. u úřadů, kanceláří, obchodů či provozo-

ven během provozní nebo otevírací doby.

Řídící jednotka funguje obdobně jako dálkový ovladač a umožňuje ovládat zámek prostřednictvím vnějšího impulzu 

např. z stěnové čtečky, čtečky otisků prstů, klávesnice, výstupem z alarmu apod. Jednotka má navíc výstup 

s monitoringem stavu zámku.

Bateriové
zámky Ülock
pro skleněné dveře

Rádiový
dálkový ovladač

Řídící jednotka
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Další možností, jak ovládat zámky Ülock, je kompaktní a odolná bezdrátová stěnová klávesnice. Klika je aktivována zadáním 

platného číselného kódu. Klávesnice má napájení bateriemi pro snadnou montáž bez kabeláží, případně ji lze napájet i z externího 

zdroje (12 V DC).

Zámek Ülock lze také pohodlně ovládat aplikací KleverKey pro smartphone. V tomto případě smartphone se zámkem komunikuje 

prostřednictvím Bluetooth. U jednoho zámku není možno kombinovat Bluetooth a rádiové spínání.

Aplikace umožňuje udělování práv uživatelům, jejich časové omezení (ideální pro airbnb) i okamžitou změnu práv bez nutnosti 

přítomnosti správce se smartphonem u zámku. Práva jsou aktualizována na serveru a u každého uživatele je jeho autorizace 

k otevření dveří ověřována přes jeho smartphone (data nebo Wi-Fi) na serveru. Je možno vytvořit VIP skupinu uživatelů, 

u kterých není oprávnění ověřováno na severu (např. rodinní příslušníci).

Rádiová
klávesnice

Aplikace
KleverKey



A) Požadavky na montáž 

Dochází-li k výměně zámku ve stávajících dveřích, je nutno provést přesné zaměření 
zámku, případně poupravit kapsu zámku ve dveřích nebo i výměnit protiplech 
(u indukčního zámku vždy). V případě protipožárních dveří dochází výměnou zámku 
(i v případě verze Premium s certifikátem požární odolnosti) ke ztrátě certifikátu požární 
odolnosti dveří.- Samozřejmě je možnost dodání protipožárních dveří s originálním 
zámkem Ülock Premium přímo z výroby.

Při použití řídící jednotky je požadavek na externí napájení (12-24 V DC) a napojení na zdroj 
vnějšího impulsu (elektronický přístupový systém, tlačítko apod.) Pro napájení 
protiplechu indukčního zámku je využíváno napětí v rozsahu 9-24 V DC. Pokud bude 
použita pro otvírání klávesnice s požadavkem na podsvícení, je též nutno zajistit externí 
napájení 12 V DC (při napájení jen bateriemi není podsvícení umožněno pro zajištění 
delší životnosti baterií).

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Pro správnou volbu zámku je nutné si ujasnit, co od systému bude požadováno a jaká 
bude frekvence průchodů. Dále je nutno provést přesné zaměření zámku (dorn, rozteč, 
lišta atd.) a následně je možno vybrat ideální variantu zámku pro danou realizaci.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena je dána zvolenými součástmi systému – zámek + dálkový ovladač / řídící jednotka 
/ klávesnice nebo zámek + aplikace. Samozřejmě i případná cena práce pro instalaci 
zámku a jeho příslušenství. 

D) Limity / modularita řešení 

Zámky jsou zatím dodávány pouze v jednobodovém provedení, ale připravuje 
se i vícebodový zámek se stejnými vlastnostmi. Výhodou zámků Ülock je minimalizace 
použití kabelů nebo jsou zcela eliminovány – což zvláště u celoskleněných dveří 
umožňuje řešit začlenění dveří do elektronických přístupových systémů bez zásahu 
do designu realizací.

E) Tipy před montáží 

Vždy je třeba si přesně uvědomit směr panikového úniku, protože zámky jsou vyráběny 
jako levé nebo pravé, otvírané dovnitř nebo otvírané ven. Pokud si zadavatel není jist 
správnou volbou, doporučuje se využít technické podpory – buď osobní na místě nebo 
alespoň fotodokumentací. 

 
F) Certifikace 
 •    Bezpečnost – EN1627-1630

•    Paniková funkce – EN179 a EN1125
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