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ÜTOPIC...
...to inteligentne zmotoryzowane urządzenie przeznaczone 
do mechanicznych wkładek ryglujących. Można nim 
sterować za pomocą bezpłatnej aplikacji. Automatyczne 
sterowanie za pomocą czytnika linii papilarnych, ręcznego 
nadajnika radiowego lub smartfona użytkownika 
(Bluetooth).

W aplikacji można generować i zarządzać dodatkowymi 
uprawnieniami, które mogą być wysyłane do innych 
użytkowników np. za pomocą kodu. Aplikacja pozwala 
także na nadawanie dostępów czasowych: umożliwia to na 
przykład automatyczne blokowanie w określonych 
godzinach i autoryzację dostępu na określony czas.

Utopic zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę w 
salonie dzięki prostej obsłudze oraz estetycznemu 
wyglądowi. Nie ma potrzeby wymiany baterii, wymagane 
jest jedynie doładowanie po ok. 1 godz. co 60-90 dni.

Utopic można zastosować do dowolnych drzwi z zamkiem 
bębenkowym. Nie jest wymagane prowadzenie 
dodatkowego okablowania w drzwiach. Istniejąca wkładka 
nie musi być wymieniana. Klucz należy wyciąć zgodnie z 
instrukcją obsługi. Ważne jest, aby wkładka bębenkowa 
Euro wystawała 2 mm. Alternatywnie wkładkę o profilu 
Euro można zastąpić wkładką prefabrykowaną z systemu 
Sudmetall z 4 kluczami.
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Śruby mocujące 
(4 sztuki)

Port ładowania (Micro USB)

Przyciski sterowania

Uchwyt do sterowania ręcznego

Ü T O P I C

Zewnętrzna strona pozostaje bez zmian
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ZARZĄDZANIE POPRZEZ APLIKACJĘ
• Przydział uprawnień dla dodatkowych użytkowników, m.in. kodem lub 

bezpośrednio na urządzeniu
• Programowanie automatycznych działań na podstawie pory dnia i 

harmonogramu tygodniowego
• Uprawnienia tymczasowe (np. dla osób sprzątających apartamenty)
• Widoczny status zamków oraz rejestr zdarzeń

IDEALNA DO MODERNIZACJI

• Może być stosowany do dowolnych drzwi z wkładką o profilu euro
• Istniejąca wkładka może być nadal używana 
• Alternatywnie dostępne są wkładki już przygotowane do systemu Sudmetall (w tym 

klucze)

• Nie wymaga okablowania
• Można również używać wkładek bez funkcji awaryjnej
• Integracja z istniejącymi systemami możliwa przez interfejs
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GŁÓWNE ZALETY
• Nie wymaga zmiany baterii

• Urządzenie można ładować poprzez port Micro USB: ładowanie co 60-90 dni
(zależnie od użytku)

• Możliwe mechaniczne odblokowanie awaryjne! W sytuacji awaryjnej drzwi można 
nadal odblokować od zewnątrz za pomocą konwencjonalnego, mechanicznego klucza, 
nawet jeśli wkładka nie ma funkcji awaryjnej

• Oprogramowanie jest darmowe
• Możliwość zarządzania odciskiem palca lub kodem PINZ
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C E C H Y  O G Ó L N E

Porównanie rozmiarów

UTOPIC
• Możliwość ładowania (kabel Micro USB)
• Działanie poprzez BLE oraz częstotliwość 434 MHz
• Pozycja zerowa dla wkładki bez funkcji awaryjnej jest regulowana za 

pomocą aplikacji
• Wyświetlacz LED
• Możliwe awaryjne otwarcie mechaniczne
• Przyciski sterujące mogą być dezaktywowane

NUMER PRODUKTU

77.96.0010

BEZPIECZNA WKŁADKA UTOPIC
• Testy EN1634
• Klucze wyrabiane indywidualnie pod 

każdą wkładkę
• Zawiera 4 klucze oraz 1 specjalny klucz
• Posiada ochronę przed wierceniem
• Posiada funkcję awaryjną

ART. NO. ROZMIAR

77.96.1110 35-35 mm

77.96.1120 35-40 mm

77.96.1130 35-45 mm

77.96.1140 35-50 mm

77.96.1150 35-55 mm

77.96.1160 35-60 mm

77.96.1170 35-70 mm

77.96.1180 40-40 mm

77.96.1190 40-45 mm

77.96.1200 40-50 mm

77.96.1210 40-55 mm

ART. NO. ROZMIAR

77.96.1220 40-60 mm

77.96.1230 45-45 mm

77.96.1240 45-50 mm

77.96.1250 45-55 mm

77.96.1260 45-60 mm

77.96.1270 45-65 mm

77.96.1280 50-50 mm

77.96.1290 50-55 mm

77.96.1300 50-60 mm

77.96.1310 50-65 mm

77.96.1320 55-65 mm

ART. NO. ROZMIAR

77.96.1000 30-30 mm

77.96.1010 30-35 mm

77.96.1020 30-40 mm

77.96.1030 30-45 mm

77.96.1040 30-50 mm

77.96.1050 30-55 mm

77.96.1060 30-60 mm

77.96.1070 30-65 mm

77.96.1080 30-70 mm

77.96.1090 30-75 mm

77.96.1100 30-80 mm



SMARTFON
• Możliwość dodania do 40 smartfonów
• Jednorazowe kody mogą być tworzone zdalnie bez połączenia internetowego. Można je 

udostępniać każdemu uprawnionemu do otwierania drzwi, kto posiada aplikację Utopic 
SmartLock.

• Szybkie i stabilne połączenie
• Można edytować wszystkie ustawienia urzadzenia
• Dostępny jest kompleksowy rejestr zdarzeń
• Bezpieczna komunikacja poprzez Bluetooth.

CZYTNIK ODCISKÓW PALCA
• Może pomieścić do 100 odcisków palca
• Bezpieczne szyfrowanie
• Częstotliwość pracy: 434 MHz
• Wyświetlacz LED oraz dotykowy ekran
• Wymiary: 63 mm x 80 mm x 15 mm
• Zasilanie: 2 x  bateria AAA 

NUMER PRODUKTU

77.96.0020

O P E R AT I N G  O P T I O N S
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PILOTY UTOPIC
• Bezpieczne szyfrowanie
• Wskaźniki LED
• Długa żywotność baterii
• Wymiary: 35 mm x 58 mm x 12 mm
• Zasilanie: 2032 Lithium battery
• Częstotliwość działania: 434 MHz

NUMER PRODUKTU

Standard 77.96.0030

Design 77.96.0040

MODUŁ SMART HOME
• 5-12V DC
• Zużycie mocy: do 30mA
• Zakres temperatury: 0-40°C
• Zasięg do 5 metrów zależnie od otoczenia
• Polecenia funkcyjne: Normalne, Przełącz i Opóźnienie
• Proste parowanie z aplikacją

NUMER PRODUKTU

77.96.0050

PREZENTER UTOPIC
• Prezenter drewniany z antracytowym wykończeniem
• Wysokiej jakości okucie drzwi ze stali nierdzewnej
• Zawiera bezpieczną wkładkę Utopic z 4 kluczami
• Posiada pilot Utopic

NUMER PRODUKTU

77.96.0070

O P E R AT I N G  O P T I O N S

STANDARD

DESIGN



Distribution & Logistics: Süd-Metall Fittings GmbH 
Sägewerkstrasse 5 l 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675-50 l F +49 (0) 8654 3672 

Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Development & Production: Süd-Metall Locking Systems Leipzig GmbH 
Apelsteinallee 1 l 04416 Markkleeberg | www.suedmetall-schliesssysteme.com

All information is subject to colour deviations and printing errors due to printing technology.
The general terms of delivery and payment per to our website apply. The general terms and conditions of Süd-Metall Beschläge GmbH apply.

We reserve the right to make technical changes to our products. The publication of this price list voids all previous price lists and price agreements. This price list is
intended exclusively for the B2B (business customer sector). This price list is not intended to be passed on to end customers, as the prices are all exclusive of the

respective statutory value added tax. All prices per piece (unless otherwise stated), GROSS in € (euro).
Prices valid until a new price list is published and only while stocks last.

We, SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau, are the responsible party in terms of data protection law.
If you are not yet our customer or have voluntarily provided us with your data for the purpose of contacting us, your data originates from our own research via freely
accessible resources such as yellow pages, networking platforms, trade registers and similar. The processing of your data for the purpose of marketing is carried out
without your consent in accordance with Art. 6 Para. 1 (1) lit f) of the GDPR for information in line with your interests. In any case you can object to us processing for
marketing purposes for the future at any time. For more information on your other rights, e.g. to information, correction, deletion, your rights of appeal and the data
protection officer, please refer to our data protection declaration, available at https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/ and our data protection information sheet,

available at https://www.suedmetall.com/fleadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.

INSTALLATION VIDEO 360° VIDEO




