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Model JC3060 TTL
Dwa modele - te same możliwości
Zamki tej serii są przeznaczone do instalacji zarówno w nowych, jak i istniejących
drzwiach.
Dzięki zdalnej obsłudze można stosować w obiektach bez obsługi recepcji.
Zdalnie generowany kod dostępu dla gościa jest przekazywany drogą elektroniczną.
Różnice:
Model 3060TTL ND
Może być instalowany w dowolnych drzwiach z zamontowanym dowolnym zamkiem
wpuszczanym.
Klucz mechaniczny umożliwia naciśnięcie klamki i otwarcie drzwi.
Model 3060TTL 72
Może być instalowany w dowolnych drzwiach z zamontowanym zamkiem wpuszczanym 72 mm.
72 mm to odległość pomiędzy osią klamki, a osią miejsca gdzie wsuwa się klucz.
Zaletą tego zamka jest możliwość zamykania drzwi na dodatkową zasuwkę dolną zamka
wpuszczanego
Konieczność zamontowania nowej wkładki na klucz.

Model 3060TTL-ND

Model 3060TTL-72

Mozliwości produktu
Nadzór oraz generowania kodów odbywa się z telefonu komórkowego lub tabletu przy
pomocy polskojęzycznej aplikacji.
Nowoczesny system zamków hotelowych serii 3060 TTL z możliwością otwierania przez:
*kartę zbliżeniową
*kod dostępu: jednorazowy
*kod dostępu czasowy (od dnia/godziny do dnia/godziny)
*kod dostępu stały
*odcisk palca
*aplikację mobilną Bluetooth
*mechaniczny klucz awaryjny
*zdalnie przez WiFi (opcja z bramą WiFi)
Jedną bramą WiFi można sterować do 6 sztuk urządzeń (zasięg kilka metrów)
Ponadto: tryb konferencyjny, powiadomienie o otwarciu, zdalne kasowanie dostępu.

Wszystkie zamki z serii TTL współpracują z aplikacją TTLock oraz TTHotel

Zamek elektroniczny
Model 2022TTL

WODOODPORNY ZAMEK NA KOD

Sposoby otwarcia
*karta zbliżeniowa
*kod dostępu: jednorazowy
*kod dostępu czasowy (od dnia/godziny do
dnia/godziny)
*kod dostępu stały
*odcisk palca
*aplikację mobilną Bluetooth
*mechaniczny klucz awaryjny
*zdalnie przez WiFi (opcja z bramą WiFi)

Model 2022TTL - wodoodporny
Standardowy zamek nakładkowy.
Zamek elektroniczny serii TTL nakładkowy na nowe lub
istniejące drzwi.
Możliwość instalacji w każdych drzwiach,
drewnianych metalowych, czy też aluminiowych.
Zamek zastępuje istniejącą klamkę.
Sześć metod odblokowywania:
• hasłem / kodem PIN,
• otwieranie kartą zbliżeniową,
• otwarcie przez odcisk palca,
• z aplikacji przez bluetooth,
• zdalne odblokowanie (konieczność instalacji bramki Wi-fi),
• mechaniczne, awaryjne odblokowanie kluczem.
Wygodna aplikacja umożliwia sterowanie zamkiem w dowolnym miejscu i czasie za
pośrednictwem telefonu komórkowego. Funkcja Bluetooth i funkcja Wi-Fi oznaczają, że gdy
jesteś poza domem (a odwiedzają Cię znajomi lub Twoja rodzina zapomniała o zabraniu klucza),
to możesz wysłać e- klucz lub zdalnie otworzyć drzwi. Do zdalnego zarządzania niezbędna jest
bramka Wi-Fi. Można ją kupić w naszym sklepie - sekcja akcesoria - brama internetowa TTL.
Współpracuje z Google Home (wymagana brama Wi-Fi).
Bez konieczności wykonywania skomplikowanych otworów.
Nie potrzeba wymieniać starego zamontowanego w drzwiach zamka wpuszczanego.
Cechy produktu:
1. 6 sposobów odblokowania: WiFi (opcjonalnie), aplikacja Bluetooth, odcisk palca, kod PIN,
karta, awaryjne odblokowanie poprzez klucza mechaniczny;
2. Wygodny system zarządzania przez aplikację TTL , dzięki której możesz zarządzać
inteligentnym zamkiem w dowolnym miejscu i czasie ( bramka WiFi nie jest w zestawie)
3. Możesz zarządzać dużą liczbą zamków za pomocą jednego telefonu;
4. Proste ustawienia klamek, w zależności od potrzeby;
5. Kompaktowy rozmiar pasujący do większości drzwi drewnianych i metalowych;
6. Czytnik linii papilarnych FPC zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa;
7. Zasilanie awaryjne w przypadku wyczerpania baterii;
8. Blokada mechaniczna od wewnątrz
9. Wodoodporność IP55
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Model 2021TTL
Standardowy zamek nakładkowy.
Zamek elektroniczny serii TTL nakładkowy na nowe lub
istniejące drzwi.
Możliwość instalacji w każdych drzwiach,
drewnianych metalowych, czy też aluminiowych.
Zamek zastępuje istniejącą klamkę.
Sześć metod odblokowywania:
• hasłem / kodem PIN,
• otwieranie kartą zbliżeniową,
• otwarcie przez odcisk palca,
• z aplikacji przez bluetooth,
• zdalne odblokowanie (konieczność instalacji bramki Wi-fi),
• mechaniczne, awaryjne odblokowanie kluczem.

Prosta konstrukcja, bardzo wygodny bezprzewodowy system zarządzania bluetooth.
Bez konieczności wykonywania skomplikowanych otworów.
Nie potrzeba wymieniać starego zamontowanego w drzwiach zamka wpuszczanego.

Najważniejsze cechy produktu:
-

Zasilanie: 4 baterie AA
Temperatura -20°C – 70°C
Wilgotność 10% - 95%
Informuje o niski poziomie baterii
Aplikacja w języku polskim
Możliwość obsługi wielu zamków jedną aplikacją

- Możliwośc dopasowania do drzwi o grubości 30 - 90 mm

Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.

Klamka elektroniczna
Model KL3033TTL

WODOODPORNA KLAMKA NA KOD

Sposoby otwarcia
*karta zbliżeniowa
*kod dostępu: jednorazowy
*kod dostępu czasowy (od dnia/godziny do
dnia/godziny)
*kod dostępu stały
*odcisk palca
*aplikację mobilną Bluetooth
*zdalnie przez WiFi (opcja z bramą WiFi)

Model C11
Uniwersalny zamek elektroniczne serii TTL o niesamowitych
właściwościach. Możliwość instalacji w każdych drzwiach, czy
to drewnianych metalowych, czy też aluminiowych.
Zamek zastępuje istniejącą wkładkę na klucz.
Sześć metod odblokowywania:
• hasłem / kodem PIN,
• otwieranie kartą zbliżeniową,
• otwarcie przez odcisk palca,
• z aplikacji przez bluetooth,
• zdalne odblokowanie (konieczność instalacji bramki Wi-fi),
• mechaniczne, awaryjne odblokowanie kluczem.
Od strony korytarza zamek posiada elektroniczny pulpit, który
po użyciu jednej z metod otwarcie należy obrócić.
Od strony pokoju zamka zawsze umożliwia jego otwarcie
przez przekręcenie gałki.
Prosta konstrukcja, bardzo wygodny bezprzewodowy system zarządzania bluetooth.
Bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów.
Nie potrzeba wymieniać starego zamontowanego w drzwiach zamka wpuszczanego.

Najważniejsze cechy produktu:
-

Zasilanie: 4 baterie AA
Temperatura -20°C – 70°C
Wilgotność 10% - 95%
Informuje o niski poziomie baterii
Aplikacja w języku polskim
Możliwość obsługi wielu zamków jedną aplikacją

- Możliwośc dopasowania do drzwi o grubości 30 - 90 mm
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Model G11
Takiego jeszcze nie było.
Zamień klamkę na gałkę elektroniczną. Zamontuj samozamykacz.
Już posiadasz doskonały system kontroli gdzie nikt nieupoważnione nie wejdzie.
Nowoczesny zamek elektroniczny serii TTL
Możliwość instalacji w każdych drzwiach,
drewnianych metalowych, czy też aluminiowych.
Zamek zastępuje istniejącą klamkę.
Sześć metod odblokowywania:
• hasłem / kodem PIN,
• otwieranie kartą zbliżeniową,
• otwarcie przez odcisk palca,
• z aplikacji przez bluetooth,
• zdalne odblokowanie (konieczność instalacji bramki Wi-fi),
• mechaniczne, awaryjne odblokowanie kluczem.

Prosta konstrukcja, bardzo wygodny bezprzewodowy system zarządzania bluetooth.
Bez konieczności wykonywania skomplikowanych otworów.
Nie potrzeba wymieniać starego zamontowanego w drzwiach zamka wpuszczanego.

Najważniejsze cechy produktu:
-

Zasilanie: 4 baterie AA
Temperatura -20°C – 70°C
Wilgotność 10% - 95%
Informuje o niski poziomie baterii
Aplikacja w języku polskim
Możliwość obsługi wielu zamków jedną aplikacją

- Możliwośc dopasowania do drzwi o grubości 30 - 90 mm
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Brama WiFi do zamków TTL
Standardowy zamek nakładkowy.

Brama internetowa TTL umożliwia zdalne zarządzanie i
otwieranie zamków i czytników z serii TTL.
Obsługuje do 6 urządzeń TTL.
Sieć WIFI - WIFI 2,4 G
Standard sieci WIFI - 802.11 b,g,n
Wymiary - 70 mm x 70 mm x 26 mm
Zasilanie - DC 5V/500 mA USB Typ C

Współpraca ze wszystkimi zamkami serii TTL oraz :
Zamkami C11, G11
oraz systemem SKD11,SKD11F

Dzięki bramie WiFi uzyskujemy dodatkowo:
- możliwość zdalnego generowania i zmiany kodu dostępu
- możliwość zdalnego otwierania zamka
- zdalny podgląd historii zamka
- zdalny podgląd poziomu baterii

SKD11

SKD11F

System kontroli dostępu SKD-11 F to elegancki, prosty w obsłudze sprzęt, umożliwiający nadzór
na dostępem do danego obiektu, domu czy biura.
Model SKD-11 F posiada dodatkową funkcję otwierania przy użyciu odcisku palca.
Jedna aplikacja może zarządzać wieloma systemami, zamkami działającymi w konfiguracji TTL.
Dzięki aplikacji TTL na telefon, zyskujesz inteligentny dostęp do drzwi.
SKD11 to urządzenie, które montujemy na ścianie w okolicy drzwi.
W drzwiach musi być zainstalowany elektromagnes lub elektrozaczep.
Wprowadzając właściwy kod lub przykładając odpowiednią kartę zbliżeniową otwieramy drzwi.
Od wewnątrz drzwi otwieramy np. dodatkowym przyciskiem (nie są w zestawie) lub po prostu
klamką.
SKD11 posiada przycisk dzwonka, opcję użycia kart zbliżeniowych lub kodu, otwierania przez
tel. komórkowy z Bluetooth i oczywiście dla modelu SKD11-F odcisk palca.
System kontroli dostępu SKD-11 i SKD11 F - posiadają możliwość zdalnego wygenerowania
kodów dostępu (kody tworzone przez system).
Więcej funkcji uzyskamy po zastosowaniu bramy Wi-Fi:
• Możliwość ustawienia ciągłego otwarcia.
• Opcja zdalnego wygenerowania spersonalizowanego kodu (jednorazowy, czasowy,
stały, cykliczny) od 4 cyfr do 9 , zmiany wygenerowanych kodów
• Możliwość zdalnego otwierania drzwi.
Współpracuje z Google Home (wymagana brama Wi-Fi).

SPECYFIKACJA SKD-11
Wymiary
Materiał
Komunikacja
Wsparcie
Pobór prądu w spoczynku
Pobór prądu w pracy
Napięcie zasilania
Czas otwarcie
Wodoodporność
Temperatura otoczenia
Pojemność danych karta

125 * 79 * 15,5 mm
Rama aluminiowa / panel ze szkła hartowanego
Bluetooth 4.1
Android 4.3 / IOS7.0
ok 15 mA
ok 1 A
DC12V
ok 1.5s
IP66
-30 do + 60 st.
20000

SPECYFIKACJA SKD-11F
Wymiary
Materiał
Komunikacja
Wsparcie
Pobór prądu w spoczynku
Pobór prądu w pracy
Napięcie zasilania
Czas otwarcie
Pojemność danych karta
Pojemność odcisków palców

125 * 79 * 15,5 mm
Rama aluminiowa / panel ze szkła hartowanego
Bluetooth 4.1
Android 4.3 / IOS7.0
ok 15 mA
ok 1 A
DC12V
ok 1.5s
20000
ok 100

Zamki hotelowe
ORBITA
Model JC3060 MFC
Zamek do instalacji w nowych i istniejących drzwiach
Zamek elektroniczny można zamontować niemal we wszystkich
drzwiach. Jeżeli w drzwiach zamontowany jest standardowy zamek
wpuszczany pod tzw wkładkę z rozstawem osi klamki od osi
cylindra 72 mm,
wystarczy po zdemontowaniu istniejących szyldów oraz po
wykonaniu dwóch otworów montażowych przykręcić zamek
elektroniczny.
Cylinder również może być dowolnego producenta.
Od strony pokoju klamka zamka zawsze umożliwia jego otwarcie.
Od strony korytarza klamka jest zablokowana uniemożliwiając jego
otwarcie.
Użycie właściwej karty elektronicznej powoduje odblokowanie
klamki oraz po jej naciśnięciu otwarcie zamka.
Cechy produktu:
- Zasilanie: 4 baterie AAA
- Pamięć: ok 250 rekordów
- Temperatura -50°C – 80°C
- Wilgotność 20% - 80%
- informuje o niski poziomie baterii
- Typ karty : zbliżeniowa (Temic lub Mifare)
- Certyfikaty:CE, FCC, ANSI/BHMA, Fidelio/OPERA, EI30
Grubość drzwi: 35-55 mm
Dostępne kolory:
JC 3060 - srebrny
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Model JC 4031

Zamek hotelowy do zastosowania głównie w nowych drzwiach,
gdzie producent drzw wykona otworowanie.

Wymiary:280 mm x 75 mm x22 mm
Zastosowanie:Hotele, Resorty, Apartamenty
Materiał:Stal nierdzewna 304
Wkładka:ANSI
Karta:Mifare
Zasilanie:4 x Baterie alkaiczne AA (12-18 miesięcy pracy)
Wilgotność:20%-90%
Temperatura pracy:-50 C – 60 C
Grubość drzwi:32-55 mm
Kolor:Srebrny, złoty, grafitowy
Certyfikaty:CE, FCC, ANSI/BHMA, Fidelio/OPERA, EI30
Dodatkowe cechy:Wilgocioodporny, Unikalna stylistyka, Wysoka czułość
Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.

Model JC3010
Zamki elektroniczne serii JC 3010/3110 aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo lokatorom wyposażone są w
swoją własną wkładkę/zamek wpuszczany. Uniemożliwia
ona dostanie się do pokoju w sposób inny niż kartą lub
kluczem. Ze względu na budowę zamka, otwory w drzwiach
powinny być wykonane z odpowiednia starannością.
Grubość drzwi bezprzylgowych powinna być co najmniej 30
mm a przylgowych 25mm ( nie licząc felca )
Od strony pokoju klamka zamka zawsze umożliwia jego
otwarcie.
Od strony korytarza klamka jest odblokowana ale nie
pozwala na otwarcie drzwi.
Dopiero użycie właściwej karty elektronicznej powoduje
otwarcie zamka.
Zamek od strony korytarza można otworzyć wyłącznie
odpowiednią kartą elektroniczną lub przy pomocy klucza
mechanicznego dołączonego do każdego zamka.
Cechy produktu:
- Zasilanie: 4 baterie AA
- Pamięć: ok 250 rekordów
- Temperatura -50°C – 80°C
- Wilgotność 20% - 80%
- informuje o niski poziomie baterii
- Typ karty : zbliżeniowa (Temic lub Mifare)
- Certyfikaty:CE, FCC, ANSI/BHMA, Fidelio/OPERA, EI30
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Model JC3220
Zamki elektroniczne serii JC 3220 aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo lokatorom wyposażone są w
swoją własną wkładkę/zamek wpuszczany. Uniemożliwia
ona dostanie się do pokoju w sposób inny niż kartą lub
kluczem. Ze względu na budowę zamka, otwory w drzwiach
powinny być wykonane z odpowiednia starannością.
Grubość drzwi bezprzylgowych powinna być co najmniej 30
mm a przylgowych 25mm ( nie licząc felca )
Od strony pokoju klamka zamka zawsze umożliwia jego
otwarcie.
Od strony korytarza klamka jest odblokowana ale nie
pozwala na otwarcie drzwi.
Dopiero użycie właściwej karty elektronicznej powoduje
otwarcie zamka.
Zamek od strony korytarza można otworzyć wyłącznie
odpowiednią kartą elektroniczną lub przy pomocy klucza
mechanicznego dołączonego do każdego zamka.

Cechy produktu:
-

Zasilanie: 4 baterie AA
Pamięć: ok 250 rekordów
Temperatura -50°C – 80°C
Wilgotność 20% - 80%
informuje o niski poziomie baterii
Typ karty : zbliżeniowa Mifare
Certyfikaty:CE, FCC, ANSI/BHMA, Fidelio/OPERA, EI30
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