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Chytrá klika ovládaná přes Bluetooth s aplikací na iOS/Android nebo zadáním PIN kódu přímo na klice. 
Chytrá klika „Smart Handle H.02“ je ideálním řešením pro zabezpečení vnitřních prostor jako jsou kanceláře, 
zasedací místnosti, servery, sklady nebo toalety v restauračních zařízení. Z vnitřní strany je klika vždy aktivní. 
Vzhledem k tomu, že není omezen počet uživatelů ani klik, máte možnost vytvořit přístupový systém, který si 
díky jednoduché aplikaci v telefonu můžete spravovat. Smart Handle můžete použít s Vaším stávajícím 
zadlabacím zámkem. Dveře budou jištěny pouze střelkou zámku (zabouchnuté dveře). Snadná výměna 
za stávající kliku bez nutnosti úprav.

• Kompatibilní s iOS a Android 

• Registrace a přihlášení přes e-mail, Facebook, Google 

• Ovládání telefonem nebo PIN kódem 

• Jeden správce/administrátor uděluje veškerá oprávnění 

• Neomezený počet uživatelů 

• Udělení přístupu dalšímu uživateli pomocí e-mailu 

• Rychlé ovládání! Celková doba aktivace kliky pouze 2-4 vteřiny 

• Nastavení oprávnění časových oken (dny/hodiny/minuty) 

• Jednorázový PIN kód pro neočekávané hosty 

• Denní PIN kód (Náhodně vygenerovaný kód, který platí pouze jeden den) 

• Možnost zadání skrytého PIN kódu 

• Historie odemknutí za uplynulých 180 dní 

• Funkce přepnutí kliky do stavu „trvale odemknuto“ 

• Vnitřní klika vždy aktivní 

• Bez přístupového oprávnění (PIN kód, telefon) klika funguje „naprázdno“ 

• Pravolevé provedení kliky 

• Balení obsahuje: 1x Smart Handle, 2x spodní rozeta PZ, 2x baterie CR2, instalační materiál, návod, vrtací šablona 

• Napájení: 2x baterie CR2 

• Výdrž baterie až 1 rok (záleží na četnosti používání) 2.900,-
( 3.509- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena
1131-0001 Smart Handle H.02 2.900,- 

Smart Handle H.02

Ovládací prvky svítí

Aplikace „Janus Lock“, která je nutná 
pro nastavení užívání kliky je dostupná 
na App STORE/Google PLAY, 
případně stačí nascanovat QR KÓD.
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od 3.390,-
( 4.102- vč. DPH )

+

Obj. kód Název Jednotka Cena

1150-6301 Smart Handle SET H.02/ EN.304.BS v páru + zámek 3.390,-
1150-6302 Smart Handle SET H.02/ EN.304.SZ.PA.KO.L v páru + zámek 3.980,-
1150-6303 Smart Handle SET H.02/ EN.304.SZ.PA.KO.P v páru + zámek 3.980,-

Smart Handle SET H.02

Chytrá klika v setech se zadlabacími zámky pro zvýšení bezpečnosti:

A) Standardní zadlabací zámek 
Smart Handle můžete použít s Vaším stávajícím zadlabacím zámkem. 
Dveře budou jištěny pouze střelkou zámku (zabouchnuté dveře). 

B) Smart Handle set H.02/EN.304.BS 
Set obsahuje „Smart Handle“ a zámek s blokací střelky EN.304.BS.72.55.20.PL 
Použitím zámku s blokací střelky zvýšíte bezpečnost sestavy. 
Střelku zámku již nelze zamáčknout (plastovou kartou, šroubovákem atd...) a nahrazuje tak závoru zámku. 

C) Smart Handle set H.02/EN.304.SZ.PA.KO.L/P 
Set obsahuje „Smart Handle“ a samozamykací zámek EN.304.SZ.PA.KO.72.55.20.L 
Tento typ zámku zajistí vysokou bezpečnost sestavy. 
Závora zámku se uzamkne vždy automaticky po zavření dveřního křídla 
do rámu dveří.

EN.304.BS  

B

EN.304.SZ.PA.KO

C

=
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RK.ZAR.001
Nerezová dveřní zarážka. 
Montáž do podlahy. 
Balení vč. montážního materiálu. 
Hmotnost netto: 0,05 kg
Povrch: matná nerez (N), matná černá (CE), old silver (OS)

od 55,-
( 67- vč. DPH )

Obj. kód Název Jednotka Cena

0357-0001 RK.ZAR.001.N 1 ks 55,- 
0357-0002 RK.ZAR.001.CE 1 ks 75,- 
0357-0003 RK.ZAR.001.OS 1 ks 65,- 

RHW.071.F9016

85,-
( 103- vč. DPH )

Masivní hliníková okenní klika se zinkovým jádrem.
Patentovaný design.
Certifikováno dle EN 13126-3:2011.
Aretace kliky po 45°.
Rozměr čtyřhranu 7 x 7/38 mm.
Balení vč. 2 ks šroubů M5 x 45 mm.
Povrch: prášková bílá - F9016

Obj. kód Název Cena

0409-0048 RHW.071.F9016 85,-

RHW.091.F9016
Masivní hliníková uzamykatelná okenní klika se zinkovým jádrem.
Patentovaný design.
Certifikováno dle EN 13126-3:2011.
Uzamčení pouhým zatlačením vložky do kliky. 
Aretace kliky po 45°.
Rozměr čtyřhranu 7 x 7/38 mm.
Balení vč. 2 ks šroubů M5 x 45 mm 
a 2 ks oboustranných klíčů.
Povrch: prášková bílá - F9016

Obj. kód Název Cena

0409-0049 RHW.091.L.F9016 315,-

315,-
( 381- vč. DPH )

BK.203.HM
Ocelova schránka s okénky z čirého plexiskla umožňující částečný
průhled do jejího vnitřku a tubusem na tiskoviny.
Rozměr š/v/h: 305 x 390 x 115 mm
Rozměr vhozu š/v: 300 x 30 mm
Síla materiálu: 0,7 mm
Hmotnost netto: 2 kg
Balení vč. mont. materiálu a 2 ks klíčů.
Povrch: strukturovaný
Barva: hnědá matná (HM)

1.025,-
( 1.240- vč. DPH )

Obj. kód Název Cena

0827-0035 BK.203.HM 1.025,-




