
ZAMKI 
ELEKTRONICZNE



ZAMKI ELEKTRONICZNE EURO-LOCKS
Zamki elektroniczne Lowe & Fletcher, stanowiące 
uzupełnienie naszej oferty zamków tradycyjnych, 
doskonale spełniają wymagania stawiane przez 
rynek systemów zamykających.
Dzięki wielu różnym konstrukcjom i funkcjom 
zapewniają wygodę i niezawodność we 
wszystkich zastosowaniach komercyjnych i 
przemysłowych. 
Zamki elektroniczne z naszej oferty eliminują 
potrzebę stosowania kluczy, co znacznie obniża 
koszty eksploatacyjne. Rozbudowany zestaw 
funkcjonalności oznacza dla użytkownika większą 
elastyczność w zakresie kontroli dostępu do strefy 
osobistej oraz szerszego otoczenia. 

Nasze zamki mogą również pomóc w 
przygotowaniu systemu elastycznych godzin pracy 
i tzw. gorących biurek -  narzędzi stosowanych w 
wielu miejscach pracy.
Systemy zamykające Euro-Locks są powszechnie 
wykorzystywane w szafkach pracowniczych, 
drewnianych i metalowych meblach biurowych, 
obudowach, skrzynkach pocztowych i systemach 
doręczeń.
Należymy do grupy Lowe & Fletcher, która 
projektuje, produkuje i dostarcza zamki do 
zastosowań komercyjnych i przemysłowych od 
1889 roku. Zadzwoń już dziś i poznaj naszą ofertę.  



Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

Aby uzyskać więcej informacji na temat 
wyrobów elektronicznych lub innych 
produktów firmy Euro-Locks prosimy o 
kontakt:

Tel: +48 32 344 78 70
Strona internetowa: www.euro-locks.pl

RFID locks

digital combination locks
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ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY 
HORIZON
Horizon to zgrabny, niewielki zamek o nowoczesnym wyglądzie.  Zaprojektowany do użytku 
w szafkach pracowniczych, szafach, automatycznych urządzeniach kurierskich i 
obudowach. Łatwy w montażu i prosty w obsłudze. Zakres funkcjonalności zamka 
obejmujezdalne zarządzanie kodami użytkowników, rejestrowanie wykonanych operacj i i 
portal konfiguracyjny w chmurze.

Wysuwana gałka zapewnia dodatkowe zabezpieczenie, a kolorowy wskaźnik sprawia, że na 
pierwszy rzut oka widać czy zamek jest zablokowany czy otwarty. Mechaniczny klucz 
MASTER pozwala na dostęp administracyjny w nieprzewidzianych sytuacjach, a bogata 
paleta dodatkowych kolorów umożliwia dopasowanie zamka do każdego otoczenia.

�   Na zamówienie dostępne kolory niestandardowe

Cechy standardowe

�  Dostępna wersja pionowa i pozioma, 

prawo- lub lewostronna

�  Zamek wpuszczany w panel lub 

montowany na powierzchni
�  Długość trzpienia: 20 lub 24 mm
�   Tryby pracy: Publiczny, prywatny oraz 
system zdalnej alokacji
�  Bezpieczna, wysuwana gałka obrotowa 
(schowana w pozycji zamkniętej)

�  Kolorowy wskaźnik otwarcia

�  Mechaniczny klucz serwisowy

�  Diodowy wskaźnik stanu baterii

�  Udźwiękowiona klawiatura

�  Automatyczne otwarcie/zamknięcie

�  Zgodność z ADA/DDA

 �  Standardowa bateria litowa CR123 w zestawie

�  Szeroki wybór krzywek

 �  Wersja standardowa w kolorze czarnym lub 

białym

Kod produktu:  3950

5



RFID locks



Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

ZAMEK BEZDOTYKOWY PULSAR
Zamek elektroniczny Pulsar umożliwia zamykanie bezdotykowe w 
standardzie RFID. Komponenty zamka umieszczono w wąskiej i 
estetycznej obudowie, wykorzystującej zalety syntetycznego materiału 
Grivory charakteryzującego się wysoką wytrzymałością. 

Produkowany w Wielkiej Brytanii zamek Pulsar jest kompatybilny z 
większością powszechnie stosowanych standardów komunikacji 
radiowej, w tym RFID.

Typowe zastosowania to przestrzeń komercyjna i biurowa, szafki 
pracownicze oraz obudowy.

Cechy standardowe

�  Czarny zamek i rozeta
�  Mechaniczny klucz serwisowy
�  Szeroki wybór krzywek
�  Wskaźnik stanu baterii
�  Długość trzpienia 3786: 17 mm, 20 mm, 21 
mm, 24 mm
�  Długość trzpienia 3787: 16 mm, 20 mm
�  2 baterie AA (w zestawie)
�  Dostępna wersja pionowa i pozioma, 
prawo- lub lewostronna

Cechy opcjonalne
�  Spersonalizowane logo
�  Dodatkowe warianty wykończenia rozety
�  Wstępnie zaprogramowane tryby i karty

Opcje programowania

�  Zmiana karty MASTER
�  Dodawanie karty użytkownika
�  Usuwanie wszystkich kart użytkownika
�  Usuwanie pojedynczej karty użytkownika (z 
użyciem karty użytkownika)
�  Usuwanie pojedynczej karty użytkownika 

(bez użycia karty użytkownika)
�  Ustawienie trybu prywatnego
�  Ustawienie trybu publicznego
�  Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku
�  Tryb automatycznego otwarcia

Kod produktu: 3787

Kod produktu: 3786
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ELEKTRONICZNY ZAMEK 
SZYFROWY ZENITH
Wytrzymała obudowa ze stopu cynku, dziesięciocyfrowa klawiatura, 
wiele punktów mocowania i bezpieczny klucz serwisowy w standardzie 
sprawiają, że zamek elektroniczny Zenith nadaje się do wielu różnych 
zastosowań.

Seria zamków Zenith obejmuje zamki montowane na powierzchni i 
wpuszczane w panel, opcję zamknięcia na zatrzask, zamek 
zaprojektowany specjalnie do użytku w miejscach mokrych i 
chlorowanych, zamek zgodny z ADA/DDA.

Wszystkich zamków można używać z systemem RAS (Remote Allocation 
System – System zdalnej alokacji), co pozwala na zdalne zarządzanie 
dostępem do zamków bez potrzeby fizycznej obecności na miejscu. 
Dodatkowe informacje na temat systemu RAS znajdziesz na stronie 14. 
Dzięki szerokiemu wyborowi krzywek zamek nadaje się do wielu 
zastosowań, w tym do szafek pracowniczych, szaf, szafek medycznych, 
mebli i obudów.

Cechy standardowe 
�  Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym 
lub białym
�  Mechaniczny klucz serwisowy
�  Mocowanie dwu- lub trzypunktowe
�  Szeroki wybór krzywek
�  Wskaźniki LED
�  Udźwiękowiona klawiatura
�  Wskaźnik stanu baterii
�  8-cyfrowy kod MASTER (główny)
�  6-cyfrowy kod MASTER (podrzędny)
�  4-cyfrowy kod użytkownika
�  Tryby pracy: prywatny i publiczny

�  Długość trzpienia: 20 mm, 24 mm
�  Tryb automatycznego otwarcia
�  Tryb automatycznego zamknięcia
�  Tryb serwisowy

�  Dwie baterie AA (w zestawie) 
�  Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- 
lub lewostronna

Cechy opcjonalne
�  Dostępny z systemem zdalnej alokacji (RAS)
�  Zatrzask
�  Alarm otwarcia drzwiczek
�  Kolory niestandardowe
�  Wstępnie zaprogramowane tryby i kody
�  Spersonalizowane logo

Kod produktu:  3780
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ZAMEK MEBLOWY 
ECLIPSE

Cechy standardowe
�  Modernizacja istniejących systemów, które 
posiadają wymienny bębenek
�  Łatwy do zamontowania w nowych meblach
�  Prosty montaż za pomocą nasadki i dwóch 
wkrętów 
�  Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub 
lewostronna
�  Mechaniczny klucz serwisowy
�  Wskaźniki LED
�  Bateria AAA w zestawie
�  Wskaźnik stanu baterii
�  8-cyfrowy kod MASTER (główny)

�  4-cyfrowy kod użytkownika

�  W kolorze czarnym, srebrnym lub 

białym

�  Szeroki wybór krzywek

�  Tryby pracy: prywatny i publiczny

�  Zgodność z ADA/DDA

Zamek meblowy Eclipse można zastosować do 
modernizacji zamknięć z funkcją wymiennego 
bębenka, zwiększając funkcjonalność nowych i 
odnowionych mebli biurowych. Współpracując z 
zamkami posiadającymi funkcję wymiennego 
bębenka łatwo montuje się w używanym dotychczas 
zamku, po wyciągnięciu starego bębenka. 

Nadaje się też doskonale do użytku w nowoczesnych 
biurach, w których pracownicy nie mają 
przypisanych stanowisk roboczych i często 
przemieszczają się między różnymi strefami. 

Przechowywanie rzeczy należących do pracowników 
oraz dostarczanie poczty może odbywać się z 
wykorzystaniem skrytek oraz tradycyjnych szafek 
centralnych.

Wytrzymała obudowa ze stopu cynku, 
dziesięciocyfrowa klawiatura, wiele dostępnych 
punktów mocowania, i bezpieczny klucz serwisowy 
sprawiają, że zamek Eclipse nadaje się do każdego 
biura.

Kod produktu: 3760
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ZAMEK SZYFROWY GEMINI
Produkowany w Wielkiej Brytanii zamek Gemini jest 
dostępny w wersji mechanicznej i elektronicznej. Oba 
rodzaje zamka mają ten sam profil i szablon 
mocowania. Dzięki temu łatwo można podmienić jeden
zamek na drugi, decyzję o wyborze odpowiedniego 
typu można też podjąć już po przygotowaniu otworów 
montażowych w meblu. 
Zamki dostępne są w wersji wpuszczanej w panel i 
mocowanej na powierzchni, oraz w szerokiej palecie
kolorów niestandardowych. 

Niewielkie rozmiary, oraz możliwość 
montażu w poziomie i w pionie sprawiają, 
że zamek Gemini doskonale nadaje się do 
stosowania m.in. w szafkach 
pracowniczych, szafkach biurowych i 
szafach.

Kod produktu: 3700 Kod produktu: 2700

Cechy standardowe wersji 
mechanicznej

�  Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym 

(inne kolory dostępne na zamówienie)

�  Zamek wpuszczany w panel lub montowany na 

powierzchni

�  Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub 

lewostronna

�  4-cyfrowy kod użytkownika

�  Funkcja przypominania kodu

�  Łatwa zmiana kodu

�  Szeroki wybór krzywek

Kod produktu: 2700

Cechy standardowe wersji 
elektronicznej 

�  Dostępny w kolorze czarnym, srebrnym lub białym 

(inne kolory dostępne na zamówienie)

�  Zamek wpuszczany w panel lub montowany na 

powierzchni

�  Dostępna wersja pionowa i pozioma, prawo- lub 

lewostronna

�  4-cyfrowy kod użytkownika

�  Tryby pracy: publiczny i prywatny

�  Wskaźniki LED

�  Wskaźnik stanu baterii

�  Mechaniczny klucz serwisowy

�  Szeroki wybór krzywek

Kod produktu: 3700
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SYSTEM ZDALNEJ ALOKACJI (RAS)

System RAS to proste i bezpieczne rozwiązanie, które 
umożliwia zarządzanie całą grupą urządzeń bez 
potrzeby fizycznej obecności na miejscu. Administrator 
systemu otrzymuje możliwość przydzielania kodów 
użytkownika w sposób zdalny, z wykorzystaniem 
internetowej bazy danych. To zwalnia użytkowników z 
konieczności noszenia kluczy i zmniejsza koszty 
eksploatacyjne poprzez wyeliminowanie potrzeby 
wzywania pracownika technicznego do zmiany kodu na 
miejscu.

Zarządzanie zamkami odbywa się z poziomu 
przeglądarki, za pośrednictwem prostego panelu 
internetowego. Dostęp do systemu można uzyskać z 
dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego 
podłączonego do internetu. Jeżeli firma zarządza 
wieloma instalacjami, wszystkie sterowane są z 
poziomu pojedynczej, wygodnej witryny internetowej.

W panelu zarządzania administrator od razu widzi, które 
zamki są aktualnie wolne i może je przydzielić nowym 
użytkownikom. Wciśnięcie jednego przycisku daje 
użytkownikowi natychmiastowy i prosty dostęp do 
zamka za pomocą klawiatury i bez użycia klucza.

Typowe zastosowania:

Firmy
Wiele firm oferuje dzisiaj elastyczne warunki pracy, 
popularna więc i pożądana staje się potrzeba 
wykorzystywania przez pracowników różnych biurek i 
różnych stref roboczych. Korzystając z systemu RAS, 
firma może zapewnić bezpieczne przechowywanie 
osobiste i zdalnie przydzielić dostęp pracownikom, 
którzy potrzebują szafki na czas określony.

Rekreacja
Klienci hoteli, centrów spa czy fitness mają często 
trudności ze znalezieniem odpowiednich monet podczas 
korzystania z tymczasowo użytkowanych szafek. 
Cyfrowy zamek szyfrowy RAS eliminuje ten problem. 
Klient otrzymuje 4-cyfrowy kod, który pozostaje ważny 
podczas całej jego wizyty w obiekcie. Kod ten jest 
przekazywany klientowi w recepcji wraz z lokalizacją 
szafki.

Edukacja
Wiele szkół i uczelni zapewnia obecnie szafki i osobiste 
przechowywanie jako opcję płatną. System RAS 
umożliwia użytkownikowi wynajęcie i opłacenie usługi 
za pośrednictwem strony internetowej. Usługodawca 
wysyła następnie SMS lub wiadomość e-mail do 
użytkownika z lokalizacją szafki i numerem kodu. Pod 
koniec kadencji inny kod użytkownika jest przydzielany 
zdalnie nowemu użytkownikowi, bez konieczności 
przeprogramowywania zamka.

PRODUKTY POWIĄZANE



Kontakt:
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
E: sekretariat@euro-locks.pl

www.euro-locks.pl
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DODATEK TECHNICZNY
Niniejszy rozdział zawiera podstawowe informacje techniczne 
i rysunki zaprezentowanych produktów. Aby uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje na ich temat, skontaktuj się z nami 
pod numerem: +48 (032) 344-78-70, 82, 84.
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• W zakładach zlokalizowanych na terenie Europy 
i Wielkiej Brytanii produkujemy ponad 70 
milionów systemów zamykających rocznie.

•  Dysponujemy bogatą ofertą wysokiej jakości 
systemów zamykających dla zróżnicowanych 
odbiorców

•  Ściśle współpracujemy z naszymi klientami w 
zakresie projektowania urządzeń zamykających 
zgodnych z wymogami odbiorców. 

•  Oferujemy produkty standardowe oraz produkty
opracowane na zamówienie, w ilościach
hurtowych i detalicznych.

•  Dysponujemy oddaną kadrą o dużym
doświadczeniu w branży

•  Produkujemy zamki od 1889 r. Jesteśmy firmą
rodzinną w szóstym pokoleniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami

Euro-Locks to wiodący producent systemów zamykających dla przemysłu. Nasze 
produkty można kupować będąc pewnym że:

O NAS

Zamki depozytowe 
na monetę

Zamki z zapadką pinową
Zamki 
krzywkowe

Mechaniczne zamki 
szyfrowe
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Euro-Locks Sp. z o. o. 
ul. Pawła 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 -82, -84
F: +48 (032) 344-78-74
E: sekretariat@euro-locks.pl 
W: www.euro-locks.pl




