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  ERGO-LOCK 4.0  



	■  Elegancki wygląd – wąskie krawędzie zapewniają spójne wzornictwo i optymalnie 

pasują do kształtu szafek dwudrzwiowych

	■  Ergonomiczna obsługa jedną ręką – otwieranie naturalnym, płynnym ruchem. Wy-

starczy pociągnąć do góry i otworzyć, ten sposób jest odpowiedni tak samo dla osób 

prawo- jak i leworęcznych. Wygodna obsługa w rękawicach dzięki dużemu zagłębieniu 

pod uchwytem.

	■  Bezpieczne trzypunktowe ryglowanie – uniemożliwia wyważenie drzwi szafki

	■  Po wyjęciu rzeczy z szafki wystarczy dociśnięcie łokciem, nawet gdy ma się zajęte obie 

ręce

	■ Wymienny bębenek ułatwiający modernizację szafki

	■  Możliwe łatwe doposażenie istniejących szafek w Ergo-Lock 4.0 PIN lub RFID albo prze-

stawienie na RFID/PIN w razie zmiany wymagań  

Dobra obsługa również w rękawicachPo wyjęciu dużych przedmiotów  
po prostu docisnąć

Eleganckie wzornictwo, ergonomiczny zamek 
zapewnia optymalną obsługę

DANE TECHNICZNE

TO OFERUJE ERGO-LOCK 4.0

RODZINA ZAMKÓW ERGO-LOCK 4.0

Rodzina zamków Ergo-Lock 4.0 zachęca wysokiej jakości wyglądem – aktualnym i na czasie. Pasuje do każde-

go pomieszczenia i sprawia, że Twoja szafka jest niepowtarzalna. Opatentowany mechanizm zamka pozwala 

na zamknięcie szafki po prostu przez dociśnięcie. Umożliwia to łatwą obsługę, nawet gdy ma się zajęte ręce. 

Wymienny bębenek, możliwość późniejszej wymiany, zamykanie zamków jednym kluczem – Ergo-Lock jest 

elastyczny! Umożliwia to wprowadzanie modyfikacji w przyszłości oraz zapewnia bezpieczeństwo inwestycji.

W zależności od potrzeb w zakresie bezpieczeństwa zamiast kluczy można zastosować kod PIN lub transpon-

der. Wersja Ergo-Lock 4.0 z PIN-em i RFID to pełnowartościowy, elektroniczny zamek offline, który jest zgodny 

najnowszymi standardami techniki.
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W SKRÓCIE: 

Ryglowanie mechaniczne ryglowanie trzypunktowe (zamknięcie trzypunktowe)

Antywłamaniowość Klasa C wg normy DIN 4547-2

Materiał obudowy Górna osłona ASA, dolna osłona PA6GF30

Kolor Czarny, uchwyt niklowany na matowo

Dopuszczalna temperatura / 
wilgotność otoczenia

Temperatura robocza 5 - 40°C 

Obszerne wgłębienie pod uchwytem dla optymalnej obsługi, również w 
rękawicach  

Bezpieczne zamknięcie trzypunktowe  Możliwa łatwa obsługa jedną ręką

ERGO-LOCK 4.0



ZAPYTANIE
Osoba do kontaktu

Adres e-mail

Telefon

Podpis    

AKCESORIA ERGO-LOCK 4.0

Firma

Numer klienta (jeśli jest)

Ulica

Kod pocztowy / miejscowość

Ergo-Lock z głównym systemem zamykania  

8900-723 24,94 EUR/szt. Zamawiana ilość   

Zamek zamykany w systemie jednego klucza 

8900-7211 22,86 EUR/szt. Zamawiana ilość   

Klucz pojedynczy/zapasowy 

0004-11 9,35 EUR/szt. Zamawiana ilość   

Klucz główny do głównego systemu zamykania 

8900-7131 14,03 EUR/szt. Zamawiana ilość   

Zamek z numerem klucza na życzenie 
możliwy dłuższy czas dostawy

8900-72199 27,53 EUR/szt. Zamawiana ilość   

Klucz pojedynczy/zapasowy do głównego systemu  
zamykania 

0005-10 14,55 EUR/szt Zamawiana ilość   

GŁÓWNY SYSTEM ZAMYKANIA

ZAMYKANIE JEDNYM KLUCZEM NUMER KLUCZA

KLUCZ POJEDYNCZY/ZAPASOWY


