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SecuSignal wskaże Ci to, 
co powinieneś wiedzieć o 

Twoim oknie!

na wszystkie
klamki HOPPE okienne 

i drzwiowe
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Witamy w komfortowym świecie SecuSignal ...



Czy ta sytuacja nie wydaje Ci się znajoma?

Poniedziałek rano - pośpiesznie opuszczasz swój dom lub mieszkanie. Po 
tym jak właśnie zamknąłeś za sobą drzwi nachodzą Cię wątpliwości: Czy na 
pewno wszystkie okna są zamknięte, żeby deszcz nie napadał, jak nadejdzie 
burza? Czy drzwi balkonowe na taras na pewno zostały wczoraj wieczorem 
zamknięte, czy też uchylone „zapraszają” niepowołanych gości?

Aby się upewnić, nie pozostaje Ci nic innego jak jeszcze raz otworzyć drzwi 
i w każdym pomieszczeniu, wchodząc na górę, schodząc na dół, pokój za 
pokojem, pomieszczenie za pomieszczeniem sprawdzić, czy wszystkie okna 
są zamknięte i nie zapomnieć przy tym żadnego...

Czy nie byłoby bardziej komfortowo, gdybyś opuszczając mieszkanie mógł 
jedynie rzucić okiem, czy wszystkie okna są zamknięte i w którym pokoju 
trzeba je zamknąć? 
SecuSignal - nowa generacja klamek okiennych HOPPE wraz z wbudowanym 
bezprzewodowym i nie wymagającym stosowania baterii nadajnikiem 
właśnie to umożliwia!

Na kolejnych stronach przedstawimy Ci szczegółowo SecuSignal. Pokażemy Ci, 
jak w prosty i wygodny sposób możesz sprawdzić pozycję klamek okiennych, 
a tym samym to, czy okna w Twoim domu są otwarte, czy zamknięte, po to, 
abyś spokojnie mógł opuścić mieszkanie.
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Prosty montaż i komfort polegający na braku konieczności 
obsługi urządzenia, którego jakość gwarantuje marka HOPPE 

System SecuSignal składa się przynajmniej z jednej klamki okiennej 
SecuSignal, nadajnika działającego bez baterii oraz z odbiornika SecuSignal. 
Oczywiście HOPPE udziela również na ten produkt dziesięcioletniej gwarancji 
na działanie, tak jak na wszystkie swoje klamki drzwiowe i okienne.

Wymiana starej klamki okiennej na nową klamkę SecuSignal jest bardzo 
prosta i trwa zaledwie kilka minut:

Szczegółową instrukcję montażu/obsługi SecuSignal znajdziesz również na stronie www.hoppe.com.

 Przekręć starą klamkę do pozycji ot-
wierającej okno (poziomej). Podnieś lekko 
pokrywę i przekręć ją w bok. Wykręć śruby i 
wyciągnij starą klamkę.
 

 Teraz możesz zamontować nową klamkę 
okienną SecuSignal z nadajnikiem: Przekręć 
klamkę SecuSignal do pozycji otwierającej 
okno (poziomej), a następnie włóż kwadra-
towy trzpień klamki w kwadratowy okna.
 
 
 Podnieś lekko pokrywę i przekręć ją 
w bok, następnie przymocuj za pomocą 
załączonych śrub klamkę i nadajnik.
 

 Teraz przekręć klamkę i pokrywę do 
pozycji pionowej – i gotowe!
4

3

2

1

1

3

śruby

pokrywa
rozety

śruby

pokrywa
rozety

2

4

orzech 
okucia 

kwadratowy 
trzpień

�

Co oferuje Ci SecuSignal?



* Technologia EnOcean

pulpit
sterowania

diody informujące o 
tym, czy okno 
jest otwarte

wyświetlacz cyfrowy 
(nr pomieszczenia)  

Od momentu podłączenia odbiornika do sieci (zasilanie 220 V) i zamontowania 
klamki na oknie, nadajnik przesyła informację o pozycji klamki okiennej w
momencie jej obrotu i tym samym informację o pozycji skrzydła okna sygnałem 
wysyłanym bezpośrednio z nadajnika do odbiornika. Na odbiorniku za pomocą 
kolorowych diod wyświetla się i zapisuje aktualna pozycja klamki okiennej, 
a na dwucyfrowym wyświetlaczu oraz nr pomieszczenie (patrz strona 6/7). 
Dzięki temu cały czas masz kontrolę nad stanem otwarcia Twoich okien 
centralnie w jednym miejscu.

Nadajnik SecuSignal pracuje bez jakichkolwiek kabli i baterii.

Energia wytwarzana jest za pomocą opatentowanego systemu* bezpośrednio 
przez obrót klamki okiennej SecuSignal. Dzięki temu zbędne jest uciążliwe 
sprawdzanie i wymiana baterii, które po zużyciu są szkodliwe dla środowiska 
– nadajnik SecuSignal jest zupełnie bezobsługowy!

W celu zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeństwa przekazu sygnał 
nadajnika przesyłany jest przy uruchomieniu klamki okiennej kilka razy, w 
krótkich następujących po sobie odstępach czasu. Zasięg w budynku wynosi 
(w zależności od jego konstrukcji) 30 metrów. Dzięki zaawansowanej technice 
SecuSignal pracuje na bazie słabej mocy nadawczej, która nie wywołuje 
smogu elektromagnetycznego. Oczywiście SecuSignal posiada znak CE.

klamka okienna SecuSignal odbiornik SecuSignal

nadajnik

klamka 
okienna
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Okno jest uchylone

Wie funktioniert SecuSignal? 

sygnał radiowy

Okno jest zamknięte sygnał radiowy

Okno jest otwarte sygnał radiowy
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Jak działa SecuSignal?



sygnał radiowy

Klamka okienna znajduje się w 
pozycji jak przy uchylonym oknie

Sygnał „okno uchylone” jest przesy-
łany z nadajnika do odbiornika

Żółte światło świeci się na od-
biorniku

Przynajmniej jedno okno w po-
mieszczeniu nr 3 jest uchylone 
– czy tak ma być?

sygnał radiowy

Klamka okienna znajduje się w 
pozycji jak przy zamkniętym oknie

Sygnał „zamknięte“ jest przesyłany 
z nadajnika do odbiornika

Zielone światło świeci się na od-
biorniku

Okno jest zamknięte – wszystko 
w porządku

sygnał radiowy

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!
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Wie überwacht SecuSignal alle Fenster Ihres Hauses?

Do 128 klamek okiennych pod kontrolą 

Ze względu na niewymagającą stosowania baterii technikę nadawczą 
SecuSignal można szybko i łatwo zamontować we wszystkich standardowych 
oknach.* Dzięki temu możesz wygodnie kontrolować pozycję wielu klamek 
okiennych w różnych pomieszczeniach.

Za pomocą jednego odbiornika można kontrolować do 128 klamek okiennych 
wyposażonych w nadajnik SecuSignal. Można je przyporządkować do 
maksymalnie 99 dowolnie zaprogramowanych grup (np. wszystkie okna w salonie, 
wszystkie okna w sypialniach itd.), które będą odpowiednio przez odbiornik. A 
potem jednym spojrzeniem możesz sprawdzić na dwucyfrowym wyświetlaczu 
odbiornika, w którym pokoju okna nie zostały zamknięte.

Przykładowa tabela 
stanu otwarcia okien i identyfikacji po-
mieszczeń, w których się znajdują:

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

* Również dla okien z funkcją TBT (Tilt Before Turn = uchyl przed przekręceniem)

Dwie praktyczne wskazówki:

Odbiornik SecuSignal możesz zamontować 
lub ustawić w swoim domu (zasilanie 220 
V) w dowolnym miejscu. Najlepiej umieść 
go w przedpokoju – wówczas opuszczając 
mieszkan ie będz iesz móg ł go łatwo 
sprawdzić.

Zastosuj najwygodniejszą dla siebie numerację 
pomieszczeń: Uporządkuj np. pomieszczenia 
„od dołu do góry” lub ze względu na ich 
ważność (1. pokój dziecinny, 2. sypialnia, 3. 
salon ...).
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W jaki sposób SecuSignal strzeże wszystkie
okna w Twoim domu?

Przykładowa tabela 
stanu otwarcia okien i identyfikacji po-
mieszczeń, w których się znajdują:

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



Wie überwacht SecuSignal alle Fenster Ihres Hauses?

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

Klamka SecuSi-
gnal wysyła w momencie 

jej uruchomienia sygnał „Klamka 
w sypialni (9) w pozycji jak przy ot-

wartym oknie” za pomocą nadajnika 
do odbiornika centralnego.

pracownia

kuchnia/jadalnia

sypialnia
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W jaki sposób SecuSignal strzeże wszystkie
okna w Twoim domu?

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

Klamka SecuSi-
gnal wysyła w momencie 

jej uruchomienia sygnał „Klamka 
w sypialni (9) w pozycji jak przy ot-

wartym oknie” za pomocą nadajnika 
do odbiornika centralnego.

pracownia

kuchnia/jadalnia

sypialnia



Wie überwacht SecuSignal alle Fenster Ihres Hauses?

Najważniejsze zawsze na 1.miejscu

W trybie pracy normalnej odbiornik SecuSignal konsekwentnie rejestruje 
i wyświetla grupy okien (pomieszczeń) w kolejności odpowiadającej 
stopniowi niebezpieczeństwa:
 
 Grupy okien, których klamki SecuSignal znajdują się zarówno 
 w pozycji otwartej (   ) jak i uchylonej (   )
 
 Grupy okien, których klamki SecuSignal znajdują się w pozycji 
 otwartej (   )

 Grupy okien, których klamki SecuSignal znajdują się w pozycji   
 uchylonej (   )

Aby umożliwić szybką i kompletną kontrolę, wyświetlone grupy okien zmieniają 
się stale co dwie sekundy. Jeżeli na odbiorniku widnieje zielona dioda, 
wówczas wszystkie klamki SecuSignal znajdują się w pozycji zamkniętej (   ). 
W każdej chwili można ręcznie zmienić na odbiorniku SecuSignal wyświetlane 
poszczególne grupy okien.

Praktyczny przykład (patrz również: grafika na następnej stronie):
 
 w grupie okien „sypialnia” (9) znajdują się otwarte i uchylone okna 
 
 w grupie okien „salon” (4) znajdują się otwarte okna
 
 w grupie okien „pokój dziecinny 1” (1) i „kuchnia/jadalnia” (5) 
 znajdują się uchylone okna

Odbiornik SecuSignal pokaże Ci w odstępstwie dwóch sekund najpierw „9” (grupa 
okien „sypialnia”) wraz ze świecącą czerwoną i żółtą diodą, następnie „4” (grupa okien 
„salon”) wraz z czerwoną diodą, następnie „1” (grupa okien „pokój dziecinny 1”) wraz 
z żółtą diodą, a na koniec „5” (grupa okien „kuchnia/jadalnia”) również z żółtą diodą. 
Po tym cykl wyświetlania rozpoczyna się od nowa. Odbiornik SecuSignal pokaże Ci 
w odstępstwie dwóch sekund najpierw „9” (grupa okien „sypialnia”) wraz ze świecącą 
czerwoną i żółtą diodą, następnie „4” (grupa okien „salon”) wraz z czerwoną diodą, 
następnie „1” (grupa okien „pokój dziecinny 1”) wraz z żółtą diodą, a na koniec „5” 
(grupa okien „kuchnia/jadalnia”) również z żółtą diodą. Po tym cykl wyświetlania 
rozpoczyna się od nowa.
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W jaki sposób SecuSignal strzeże wszystkie
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Die SecuSignal-Modellpalette

Co jest potrzebne do wyposażenia
mojego domu w SecuSignal?

Aby wyposażyć swój dom lub mieszkanie w SecuSignal, potrzebujesz 
jedynie ...

   daną ilość klamek okiennych SecuSignal wraz z nadajnikiem odpowia-  
 dającą ilości okien w Twoim domu 
 odbiornik SecuSignal

Przykład: Twój dom ma 20 okien

Na kolejnej stronie sporządziliśmy dla Ciebie aktualną paletę modeli SecuSignal.

1xx +20
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SecuSignal-paleta modeli



Atlanta
0530/US952/FK-410
kolor:  F9/F7501
(aluminium stalowy/ 
stalowo-szary)

FE-411
kolor: F7035 
(jasno-szary)

Kultura mieszkania tkwi w szczególe  
atrakcyjne formy klamek i materiałów

Modele klamek okiennych SecuSignal z techniką Secustik®*

Odbiornik-SecuSignal 

Atlanta
M0530/US956/FK-410
kolor:  F71/F1509
(mosiądz błyszczącyt/
żółto-złoty)

Amsterdam
E0400/US956/FK-410
kolor:  F69/F7501
(stal nierdzewna mat/
stalowo-szary)

* Wszystkie klamki okienne SecuSignal 
są wyposażone w technikę HOPPE 
Secustik®! Klamki okienne Secustik® 
mają opatentowany mechanizm blo-
kujący. Jako zintegrowane zabezpie-
czenie bazowe. Przy uruchomieniu 
klamki okiennej zapadka precyzy-
jnego mechanizmu zazębia się przy 
różnych ustawieniach klamki wydając 
słyszalny odgłos klikania, dzięki czemu 
uniemożliwia przesunięcie okucia okna 
z od zewnątrz. Dalsze informacje na 
stronie www.hoppe.com.
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Die Vorteile von SecuSignal auf einen Blick

Komfort, bezpieczeństwo przetwarzanych informacji, 
ochrona środowiska

 Większy komfort i bezpieczeństwo dzięki 
 
 - centralnej kontroli stanu otwarcia okien poprzez klamkę okienną

 System bazuje na technice radiowej, dzięki czemu
 
 - przewody są zbyteczne 
 - można zastosować w każdym standardowym oknie 
 - system daje się szybko i łatwo rozbudowywać

 

 Przekazanie sygnału odbywa się przy bardzo niskim zużyciu energii i w
 bardzo krótkim czasie, dzięki czemu
 
 - wysoka stabilność transmisji
 - brak niebezpieczeństwa powstania smogu elektromagnetycznego

 
 Powstaje bez użycia baterii, dzięki czemu: 
 
 - urządzenie jest zupełnie bezobsługowe 
 - nie ma problemu z rozładowaniem się baterii 
 - brak szkodliwych dla środowiska odpadów w postaci zużytych baterii

��



Film prezentujący nową 
generację klamek okiennych 
HOPPE ... 

Einlegen und erleben ...

Prezentacja
SecuSignal

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf 
 06428 932-0
 06428 932-220 
 http://www.hoppe.com
 info.de@hoppe.com 

... Wystarczy wejść na stronę 
www.hoppe.com i ściągnąć (plik mpeg)
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Ściągnij i obejrzyj ...



©
 H

O
P

P
E

 A
G

, Z
m

ia
ny

 z
as

tr
ze

żo
ne

 3
/2

0
06

B
ra

k 
nu

m
er

u 
ar

ty
ku

łu

HOPPE AG · Am Plausdorfer Tor 13 · D-35260 Stadtallendorf
 06428 932-0   · http://www.hoppe.com
 06428 932-220 ·   info.de@hoppe.com

Partner w Polsce:

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


