Gwarancja działania
10 lat gwarancji na działanie klamek
HOPPE do okien i drzwi
Liczne testy wybiórcze na trwałość działania i próby na wytrzyma łość
			 statyczną odpowiadają wymogom stawianym klamkom okiennym i drzwio
			 wym w trakcie ich codziennego użytkowania:
- Praktyczne testy sprawdzają działanie i trwałość połączenia
				 klamki z oknem lub drzwiami
- Ilość cykli sprawdzających jest znacznie wyższa niż ta, którą
				 określają normy podane w DIN EN 1906 i RAL-RG 607/9
10-letnia gwarancja na działanie przewyższa dwuletni okres gwarancyj
		 ny zapisany w niemieckim Kodeksie Cywilnym (BGB) i pięcioletnią
		 gwarancję ustaloną rozporządzeniem o usługach budowlanych na obiek
		 tach w Niemczech (VOB).

Nowy standard jakości
markowych okuć!

Montaż klamki
ok. 8 sek.

Kryteria sprawdzające wg DIN EN 1906

Kryteria sprawdzające HOPPE

+ 82,5 % !

100.000
cykli sprawdzających w budownictwie mieszkaniowym

+ 27,5 % !

200.000
cykli sprawdzających w
budynkach użyte czności
publicznej
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182.500
cykli sprawdzających na drzwiach
255.500
cykli sprawdzających na drzwiach

Testy klamek okiennych
Kryteria sprawdzające wg RAL-RG
607/9

Kryteria sprawdzające HOPPE

+ 50 % !
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Partner w Polsce:

15.000
cykli sprawdzających na oknie
HOPPE AG · Am Plausdorfer Tor 13 · D-35260 Stadtallendorf
06428 932-0 ·
www.hoppe.com
06428 932-220 ·
info.de@hoppe.com


© HOPPE AG, Zmiany zastrzeżone 6/2007
2702428 (Nakład 5.000, BM)

Testy klamek drzwiowych

Bronisław Grzelczak
ul. Letniskowa 14
PL-02-797 Warszawa
+48 (0)22 6415954
+48 (0)22 6415954
bronislaw.grzelczak@hoppe.com
Krzysztof Michta
Pl. Grunwaldzki 10/56
PL-50-384 Wrocław
+48 (0)71 3220211
+48 (0)71 3220212
krzysztof.michta@hoppe.com

Nowości w HOPPE –
SecuSignal ® i
Szybkozłącze

Wszystkie klamki
HOPPE mają 10 lat
gwarancji na działanie!

SecuSignal®

HOPPE szybkozłącze
Czas to pieniądz – szybciej i lepiej:
HOPPE – szybkozłącze

Otwarte, uchylone, zamknięte? SecuSignal® poinformuje
o tym, co powinno się wiedzieć o swoim oknie!

Montaż klamek metodą tradycyjną wymagał wykonywania wielu absorbujacych czynności. Było to uciążliwe i czasochłonne. Znacznie szybciej i lepiej
umożliwia to HOPPE-szybkozłącze.

SecuSignal® oferuje większy komfort i bezpieczeństwo dzięki centralnemu,
opartemu na łączności radiowej monitoringowi stanu okien poprzez klamkę
okienną.
System SecuSignal® składa się z co najmniej jednej klamki okiennej
SecuSignal® z nadajnikiem radiowym działającym bez baterii oraz z
odbiornika SecuSignal®. Wymiana starej klamki okiennej na nową klamkę*
SecuSignal® jest nieprawdopodobnie proste i zajmuje zaledwie kilka minut.
Jak tylko odbiornik jest gotowy do pracy (zasilanie 230 V – i gotowe!), a
klamka okienna jest „ustawiona”, wówczas nadajnik radiowy przekazuje
pozycję klamki okiennej przy jej poruszaniu – i tym samym stan otwarcia okna
– bezpośrednio do urządzenia odbiorczego. Odbiornik pokazuje za pomocą
kolorowych diod sygnałowych stan otwarcia okna oraz na dwucyfrowym
wyświetlaczu odpowiednie pomieszczenie i zapisuje te informacje (patrz
poniżej).
Nadajnik SecuSignal® pracuje
zupełnie bez kabli i baterii.

Korzyści jakie daje HOPPE – szybkozłącze:
Bardzo szybki montaż klamki: 75% oszczędności w czasie

Montaż klamki
ok. 8 sek.

Żadnej śruby imbusowej
- bez gwintu
- bez osiowego dopasowywania trzpienia do śruby imbusowej w klamce!		
- wykluczone samoczynne poluzowanie śruby imbusowej
Zintergrowany mechanizm zaciskowy w klamce
- narzędzia montażowe zbędne
- dokładne połączenie klamek
- długotrwałe,pewne osadzenie klamek

Energia wytwarzana jest za pomocą opatentowanego systemu** przy
obracaniu klamki SecuSignal®. Nadajnik radiowy SecuSignal® jest absolutnie
bezobsługowy!
Aby zapewnić pewność przekazu sygnał radiowy jest przesyłany w krótkich
dźwiękach następujących jeden po drugim przy uruchomieniu klamki
okiennej. Zasięg w budynku wynosi (w zależności od konstrukcji) 30 m.
Dzięki zaawansowanej technice SecuSignal® pracuje na niskiej mocy
nadawczej, co sprawia że system nie ma wpływu na powstawanie smogu
elektromagnetycznego. SecuSignal® posiada oczywiście certyfikat CE.

Zastosowanie trzpienia
- do maksymalnego przeniesienia momentu obrotowego
Bezstopniowy,osiowy montaż klamek sprawdzony według
DIN EN 1906
- do różnych grubości drzwi (w określonym przedziale)
Łatwy i szybki demontaż klamek
- np. kluczem kątowym, lub śrubokrętem

pracownia

sypialnia

Odbiornik rejestruje i zapamiętuje
sygnał z nadajnika. Na wyświetlaczu
pokazuje się numer pomieszczenia (w
tym wypadku nr 9 dla grupy okien w
sypialni) i zapala się czerwona lampka
sygnalizacyjna: Uwaga, okno w sypialni jest otwarte!

kuchnia/jadalnia

A tak działa SecuSignal®:

Okno jest
otwarte

sygnał radiowy

Chcesz dowiedzieć się więcej o
HOPPE-szybkozłączu?
Zapytaj przedstawiciela HOPPE lub
zadzwoń. Na pytania o Dobra klamkę
odpowiemy chętnie pod numerami telefonów: +48 (0)22 6415954
lub +48 (0)71 3220211.

Klamka okienna znajduje się w
pozycji jak przy otwartym oknie
Sygnał „otwarte“ jest przesyłany
z nadajnika do odbiornika
Czerwone światło świeci się
na odbiorniku
Uwaga: Przynajmniej jedno okno
w pomieszczeniu nr 3 jest otwarte!

Okno jest
uchylone

sygnał radiowy

Klamka okienna znajduje się w
pozycji jak przy uchylonym oknie
Sygnał „okno uchylone” jest przesyłany z nadajnika do odbiornika
Żół te światło świeci się na
odbiorniku
Przynajmniej jedno okno w pomieszczeniu nr 3 jest uchylone
– czy tak ma być?

tylko złączyć klamki
i zrobione!
Okno jest
zamknięte

sygnał radiowy

Oczywiście, udziela HOPPE 10-letniej gwarancji na działanie, również
na wszystkie modele, które są wyposażone w nowe HOPPE-szybkozłącze.
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   Klamka
SecuSignal® wysyła w
momencie jej uruchomienia
sygnał „Klamka w sypialni (9) w
pozycji jak przy otwartym oknie”
za pomocą nadajnika do odbiornika
centralnego.

Klamka okienna znajduje się w pozycji jak przy zamkniętym oknie

Okno jest zamknięte – wszystko
w porządku

*Nadaje się również do okien z funkcją TBT (Tilt Before Turn = uchylić przed obróceniem)

większy komfort i bezpieczeństwo dzięki
- centralnemu monitoringowi stanu okien poprzez klamki okienne

** Technologia EnOcean

Przykładowa tabela
stanu otwarcia okien i identyfikacji
pomieszczeń, w których się znajdują:

pokój dziecinny 1
toaleta gości
pokój dziecinny 2
salon
kuchnia/jadalnia
pracownia
łazienka
pokój gościnny
sypialnia
...

bazuje na technice radiowej – przez co
- nie ma niepotrzebnego okablowania
- nadaje się do każdego standardowego okna
- szybko i łatwo można dodać kolejne urządzenia
Przekaz sygnału odbywa się przy użyciu niewielkiej ilości energii
w bard zo krótkim czasie – przez co
- duże bezpieczeństwo przekazu
- nie ma wpływu na powstawanie smogu elektromagnetycznego
Energia wytwarzana jest bez użycia baterii – przez co
- urządzenie jest zupełnie bezobsługowe
- nie istnieje niebezpieczeństwo spowodowane wyczerpaniem się baterii		
- nie powstają szkodliwe dla środowiska odpady z baterii

Sygnał „zamknięte“ jest przesyłany z nadajnika do odbiornika
Zielone światło świeci się na
odbiorniku
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Zalety SecuSignal®

Jeden odbiornik może zarządzać
nawet 128 nadajnikami radiowymi
SecuSignal®. Można je podzielić na
maksymalnie 99 dowolnie zaprogramowanych grup (np. wszystkie
okna w salonie, wszystkie okna w
sypialni itd.) i każda z nich będzie
rozpoznawana przez odbiornik. Na
dwucyfrowym wyświetlaczu widać
na pierwszy rzut oka, w którym
pokoju zostały otwarte okna.

Materiał

Model
Klamki okienne
SecuSignal®
Odbiornik SecuSignal®

0530/US952/FK-410
E0400/US956/FK-410
M0530/US956/FK-410

aluminium / plastik
stal szlachetna / plastik
mosiądz / plastik

FE-F411

plastik

Wzory użytkowe zarejestrowane i zgłoszone w urzędzie patentowym.

Na stronie www.hoppe.com
możesz pobrać informacje dotyczące SecuSignal ®
oraz film z animacją. W
razie pytań skontaktuj się ze
swoim sprzedawcą HOPPE.
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SecuSignal®

HOPPE szybkozłącze
Czas to pieniądz – szybciej i lepiej:
HOPPE – szybkozłącze
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   Klamka
SecuSignal® wysyła w
momencie jej uruchomienia
sygnał „Klamka w sypialni (9) w
pozycji jak przy otwartym oknie”
za pomocą nadajnika do odbiornika
centralnego.

Klamka okienna znajduje się w pozycji jak przy zamkniętym oknie

Okno jest zamknięte – wszystko
w porządku

*Nadaje się również do okien z funkcją TBT (Tilt Before Turn = uchylić przed obróceniem)

większy komfort i bezpieczeństwo dzięki
- centralnemu monitoringowi stanu okien poprzez klamki okienne

** Technologia EnOcean

Przykładowa tabela
stanu otwarcia okien i identyfikacji
pomieszczeń, w których się znajdują:

pokój dziecinny 1
toaleta gości
pokój dziecinny 2
salon
kuchnia/jadalnia
pracownia
łazienka
pokój gościnny
sypialnia
...

bazuje na technice radiowej – przez co
- nie ma niepotrzebnego okablowania
- nadaje się do każdego standardowego okna
- szybko i łatwo można dodać kolejne urządzenia
Przekaz sygnału odbywa się przy użyciu niewielkiej ilości energii
w bard zo krótkim czasie – przez co
- duże bezpieczeństwo przekazu
- nie ma wpływu na powstawanie smogu elektromagnetycznego
Energia wytwarzana jest bez użycia baterii – przez co
- urządzenie jest zupełnie bezobsługowe
- nie istnieje niebezpieczeństwo spowodowane wyczerpaniem się baterii		
- nie powstają szkodliwe dla środowiska odpady z baterii

Sygnał „zamknięte“ jest przesyłany z nadajnika do odbiornika
Zielone światło świeci się na
odbiorniku

3

Zalety SecuSignal®

Jeden odbiornik może zarządzać
nawet 128 nadajnikami radiowymi
SecuSignal®. Można je podzielić na
maksymalnie 99 dowolnie zaprogramowanych grup (np. wszystkie
okna w salonie, wszystkie okna w
sypialni itd.) i każda z nich będzie
rozpoznawana przez odbiornik. Na
dwucyfrowym wyświetlaczu widać
na pierwszy rzut oka, w którym
pokoju zostały otwarte okna.

Materiał

Model
Klamki okienne
SecuSignal®
Odbiornik SecuSignal®

0530/US952/FK-410
E0400/US956/FK-410
M0530/US956/FK-410

aluminium / plastik
stal szlachetna / plastik
mosiądz / plastik

FE-F411

plastik

Wzory użytkowe zarejestrowane i zgłoszone w urzędzie patentowym.

Na stronie www.hoppe.com
możesz pobrać informacje dotyczące SecuSignal ®
oraz film z animacją. W
razie pytań skontaktuj się ze
swoim sprzedawcą HOPPE.
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Gwarancja działania
10 lat gwarancji na działanie klamek
HOPPE do okien i drzwi
Liczne testy wybiórcze na trwałość działania i próby na wytrzyma łość
			 statyczną odpowiadają wymogom stawianym klamkom okiennym i drzwio
			 wym w trakcie ich codziennego użytkowania:
- Praktyczne testy sprawdzają działanie i trwałość połączenia
				 klamki z oknem lub drzwiami
- Ilość cykli sprawdzających jest znacznie wyższa niż ta, którą
				 określają normy podane w DIN EN 1906 i RAL-RG 607/9
10-letnia gwarancja na działanie przewyższa dwuletni okres gwarancyj
		 ny zapisany w niemieckim Kodeksie Cywilnym (BGB) i pięcioletnią
		 gwarancję ustaloną rozporządzeniem o usługach budowlanych na obiek
		 tach w Niemczech (VOB).

Nowy standard jakości
markowych okuć!

Montaż klamki
ok. 8 sek.

Kryteria sprawdzające wg DIN EN 1906

Kryteria sprawdzające HOPPE

+ 82,5 % !

100.000
cykli sprawdzających w budownictwie mieszkaniowym

+ 27,5 % !

200.000
cykli sprawdzających w
budynkach użyte czności
publicznej
5

182.500
cykli sprawdzających na drzwiach
255.500
cykli sprawdzających na drzwiach

Testy klamek okiennych
Kryteria sprawdzające wg RAL-RG
607/9

Kryteria sprawdzające HOPPE

+ 50 % !

10.000
cykli sprawdzającyc

Partner w Polsce:

15.000
cykli sprawdzających na oknie
HOPPE AG · Am Plausdorfer Tor 13 · D-35260 Stadtallendorf
06428 932-0 ·
www.hoppe.com
06428 932-220 ·
info.de@hoppe.com
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Testy klamek drzwiowych

Bronisław Grzelczak
ul. Letniskowa 14
PL-02-797 Warszawa
+48 (0)22 6415954
+48 (0)22 6415954
bronislaw.grzelczak@hoppe.com
Krzysztof Michta
Pl. Grunwaldzki 10/56
PL-50-384 Wrocław
+48 (0)71 3220211
+48 (0)71 3220212
krzysztof.michta@hoppe.com

Nowości w HOPPE –
SecuSignal ® i
Szybkozłącze

Wszystkie klamki
HOPPE mają 10 lat
gwarancji na działanie!

Gwarancja działania
10 lat gwarancji na działanie klamek
HOPPE do okien i drzwi
Liczne testy wybiórcze na trwałość działania i próby na wytrzyma łość
			 statyczną odpowiadają wymogom stawianym klamkom okiennym i drzwio
			 wym w trakcie ich codziennego użytkowania:
- Praktyczne testy sprawdzają działanie i trwałość połączenia
				 klamki z oknem lub drzwiami
- Ilość cykli sprawdzających jest znacznie wyższa niż ta, którą
				 określają normy podane w DIN EN 1906 i RAL-RG 607/9
10-letnia gwarancja na działanie przewyższa dwuletni okres gwarancyj
		 ny zapisany w niemieckim Kodeksie Cywilnym (BGB) i pięcioletnią
		 gwarancję ustaloną rozporządzeniem o usługach budowlanych na obiek
		 tach w Niemczech (VOB).

Nowy standard jakości
markowych okuć!

Montaż klamki
ok. 8 sek.

Kryteria sprawdzające wg DIN EN 1906

Kryteria sprawdzające HOPPE

+ 82,5 % !

100.000
cykli sprawdzających w budownictwie mieszkaniowym

+ 27,5 % !

200.000
cykli sprawdzających w
budynkach użyte czności
publicznej
5

182.500
cykli sprawdzających na drzwiach
255.500
cykli sprawdzających na drzwiach

Testy klamek okiennych
Kryteria sprawdzające wg RAL-RG
607/9

Kryteria sprawdzające HOPPE

+ 50 % !

10.000
cykli sprawdzającyc

15.000
cykli sprawdzających na oknie
HOPPE AG · Am Plausdorfer Tor 13 · D-35260 Stadtallendorf
06428 932-0 ·
www.hoppe.com
06428 932-220 ·
info.de@hoppe.com
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Testy klamek drzwiowych

Partner w Polsce:
Krzysztof Michta
ul. Osmańczyka 3 m 12
54-058 Wrocław
+48 (0)606931299
+48 (0)71 322 02 11
krzysztof.michta@hoppe.com

Nowości w HOPPE –
SecuSignal ® i
Szybkozłącze

Wszystkie klamki
HOPPE mają 10 lat
gwarancji na działanie!

