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 System szafek Human Locker Solution 

Bez względu na to czy to jest miejsce pra-
cy,nauki czy rozrywki, szafki systemowe 
HLS gwarantują bezpieczeństwo przecho-
wywanych rzeczy, a materiał użyty do ich 
wykonania zapewnia odporność na wanda-
lizm, uderzenia i zadrapania. Szeroki wybór 
kolorów, rozwiązań dotyczących zamków 
oraz wymiary skrojone na każdego klienta to 
pełna satysfakcja. Nasze lockersy stanowią 
doskonałe uzupełnienie umeblowania biura, 
w optymalnym stopniu spełniając wymogi w 
zakresie wzornictwa, jakości, funkcjonalności 
i trwałości. 
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Stosowany w aquaparkach, basenach, lo-
dowiskach, klubach fitness i innych obiektach 

sportowych. Czytnik po zbliżeniu transpon-
dera (karta, opaska lub brelok RFID) wyświe-

tli aktualny czas pobytu na terenie obiektu, 
bądź w danej strefie. Dla klientów abona-

mentowych może zostać wyświetlona infor-
macja o czasie, ilości wejść lub ilości punk-
tów pozostałych do wykorzystania karnetu.
Informacje prezentowane są na czytelnym, 

podświetlanym na niebiesko graficznym wy-
świetlaczu. Czytnik może pracować w róż-
nych standardach i częstotliwościach RFID: 

Unique, Mifare, ICode i innych.

sterownik szafkowy

  mult iply lock system  
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Sterownik szafkowy to urządzenie służące do obsługi 
(otwierania / zamykania szafek) bez potrzeby użycia klu-
cza. Zastosowanie : aquaparki, baseny, lodowiska, kluby 
fitness, spa. Jeden sterownik obsługuje do 32 drzwiczek, 

otwierając daną szafkę poprzez zwolnienie blokady zam-
ka po przyłożeniu transpondera RFID (karta zbliżeniowa, 
opaska, brelok). Jednocześnie klient zostanie poinformo-
wany o numerze przydzielonej szafki na czytelnym gra-

ficznym wyświetlaczu. W trybie on-line istnieje możliwość 
przydzielenia konkretnych szafek w momencie sprzedaży 
biletu w kasie obiektu (np. kilka sąsiadujących szafek dla 
rodziny, czy grupy zorganizowanej). Sterownik może też 
pracować autonomicznie przydzielając pierwszą wolną 

szafkę po przyłożeniu transpondera lub być zaprogra-
mowany na przypisanie zawsze tej samej szafki dla da-
nej opaski RFID. Konfiguracja oraz tryb pracy (on-line / 

off-line) zależny jest od potrzeb i preferencji użytkownika 
systemu ESOK. Urządzenie wyposażone jest w akumula-

tor pozwalający na 1,5h normalnej pracy w przypadku 
awarii zasilania. Obsługiwane standardy : Unique, Mifare, 

ICode, Q5. 

Charakterystyka: 

● moduł sterowania dla 32 zamków
● graficzny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
● czytnik zbliżeniowy RFID
● możliwość wyboru obsługiwanego standardu  
   (Unique, Mifare, Q5, Icode)
● obsługa kart administracyjnych
● zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatorowym

sterownik szafkowy

  mult iply lock system  
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  mult iply lock system  

   ot wieranie szafek  

Szafka nr 1

Szafka nr 2

1 2 3

4 5

sterownik multiply

otwieranie szafki nr 1. otwieranie szafki nr 2.

karta RFIDzbliż zaprogramowaną kartę RFID

Sterownik szafkowy to urządzenie służące do elektronicznego sterowania 
otwarciem szafek. Otwarcie szafki odbywa się po zbliżeniu transpondera 
RFID, który pełni rolę elektronicznego klucza. Czytnik z graficznym wyświe-
tlaczem LCD wyświetlacz instrukcję oraz informuje o numerze przydzielonej 
szafki. Sterownik zasilany jest przy pomocy zasilacza buforowego z pod-
trzymaniem akumulatorowym, co umożliwia otwarcie szafek w przypadku 
awarii zasilania.
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  mult iply lock system  

   programowanie sterownika zamków szafki  nr  1. 

Szafka nr 1.

1 2 3

4 5 6

wybór kolejności szafki

wybór poprzedniej szafki przydzielanie karty RFID do szafki nr 1. przydzielanie karty RFID do szafki nr 1. przydzielanie karty RFID do szafki nr 1. przydzielanie karty RFID do szafki nr 1.

wybór kolejności szafki wybór poprzedniej szafki

komunikat: odczytaj transpon-
der do zapisu. 

komunikat: odczytaj transpon-
der do zapisu. 

komunikat: transponder dodany 
poprawnie. 

7 8

W trybie offline transpondery RFID przypisywane są do odpowiednich szafek, a programowanie i czynności administra-
cyjne odbywają się przy pomocy specjalnych kart Master.



Human Locker Solution

07

  mult iply lock system  

   programowanie sterownika zamków szafki  nr  2. 

Szafka nr 2.

1 2 3

4 5 6

wybór kolejności szafki

wybór poprzedniej szafki przydzielanie karty RFID do szafki nr 2. przydzielanie karty RFID do szafki nr 2. przydzielanie karty RFID do szafki nr 1. przydzielanie karty RFID do szafki nr 1.

wybór kolejności szafki wybór poprzedniej szafki

komunikat: odczytaj transpon-
der do zapisu. 

komunikat: odczytaj transpon-
der do zapisu. 

komunikat: transponder dodany 
poprawnie. 

7 8

W trybie offline transpondery RFID przypisywane są do odpowiednich szafek, a programowanie i czynności administra-
cyjne odbywają się przy pomocy specjalnych kart Master.
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  mult iply lock system  

   „serce ” systemu MLS   

zasilacz buforowy + moduł sterowania

awaryjne otwieranie drzwiczek za pomocą klucza administratora

1 2

błąd przypisania karty RFID błąd przypisania karty RFID

komunikat: transponder jest już 
zajęty. Występuje w przypadku 
gdy do szafki jest już przypisana 
karta RFID.

Programowanie i czynności administracyjne odbywają się przy pomocy specjalnych 
kart Master.

 Tryb Online 

W trybie online sterowniki pracują połączone z systemem ESOK i oprogramowa-
niem X_Sol. Połączenie online znacząco zwiększa szczelność systemu, ponieważ 
transpondery aktywowane są dopiero w momencie ich wydania i zarejestrowania 
wejścia w systemie. Aktywacja transpondera jest wymagana aby mógł on posłużyć 
do otwarcia szafki – takie rozwiązanie eliminuje nadużycia. Tryb online to także 
możliwość wyboru przydzielanej szafki  przez operatora.



09

Human Locker Solution

Nowa generacja elektronicznych zamków 
meblowych „Invisible lock” dowodzi, że 

zamki meblowe mogą być zarówno niewi-
doczne jak i proste w obsłudze. Invisible lock 

przymocowany jest do wewnętrznej stro-
ny lub z tyłu szafy, na przykład, chip RFID 

otwiera blokadę poprzez drewnianą lub 
szklaną płytę o grubości do 25 mm. Mak-

symalnie 30000 cykli baterii invisible lock. 
Drzwiczki mogą być otwierane co najmniej 
dziewięć razy dziennie przez ponad 10 lat.

W oparciu o wewnętrzny system chipów, 
można zaprogramować blokadę bardzo 

łatwo bez użycia komputera lub oprogramo-
wania, tylko za pomocą karty programowa-

nia.

szafka z systemem to touch 

 Invisible lock 
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   programowanie zamka Invisible lock 

Szafka z zamkiem invosible lock.

Widok invosible lock od wewnątrz. Oddzielna część zamka z bolcem. System automatycznego otwierania.

1

programowanie zamka przybliż nową kartę RFID  do symbolu zamka

komunikat dźwiekowy: przery-
wany sygnał dźwiękowi. 

komunikat dźwiekowy: podwój-
ny krótki sygnał dźwiękowy.

komunikat dźwiekowy w przypadku przyłożenia już zaprogramowanej karty: poczwórny krótki 
sygnał dźwiękowy.

 Invisible lock 

2
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Twist twice to elektroniczne zamki do szafek. 
Zostały stworzone z myślą zapewnienia naj-
wyższego bezpieczeństwa i kontroli dostępu 

do szafek, kabin, skrzynek, gablot, szuflad 
itd. Większość zamków do szafek jest wy-
posażonych w prosty zamek meblowy ze 

słabym rygielkiem, co nie gwarantuje wyso-
kiego bezpieczeństwa. Twist twice rozwią-

zuje ten problem poprzez nowoczesny elek-
troniczny zamek z solidnym ryglem. Zamek 

jest również bardzo odporny na zniszczenia. 
Odporność na promieniowanie UV, wilgot-

ność oraz rozrywanie daje gwarancję długo-
letniego użytkowania. W obu typach zamka 

pojemnik na baterie oraz cała elektronika 
znajduje się od, wewnątrz, co zabezpiecza 

przed próbami zniszczenia

szafka z systemem twist twice 

  Twist  t wice 

 Główne funkcje: 

● Nadawanie praw dostępu z poziomu oprogramowania.
● Niski stan baterii jest zapisywany na karcie i przenoszony do
oprogramowania zarządzającego. Informacje o stanie baterii można
także pobrać za pomocą przenośnego programatora PPD.
●Maksymalna lista zdarzeń zapisanych w pamięci zamka: 1000.
● Otwieranie awaryjne przy pomocy przenośnego programatora PPD.
● Zasilanie bateriami: 3 baterie alkaliczne AAA 1,5 V;
lub 3 litowe baterie FR03 – AAA 1,5 V.
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   uży tkowanie zamka Twist  t wice 

Szafka z zamkiem Twist twice.

Programowanie karty otwierającej zamek. Oprogramowanie
Pro Access.

1

1

otwieranie zamka

zamykanie zamka

należy przekręcić gałkę w prawo

należy przekręcić gałkę w lewo

komunikat świetlny: zapala się 
zielona dioda

komunikat świetlny: zapala się 
czerwona dioda

komunikat świetlny: zapala się 
czerwona dioda

komunikat świetlny: zapala się 
zielona dioda

2

2

  Twist  t wice 

 Opcje zaprogramowania zamka: 

● Tryb przyporządkowania: konkretny klucz otwiera określony zamek.
● Tryb swobodnego wyboru: dowolny klucz otwiera niezajęty/wolny
    zamek i przejmuje nad nim kontrolę do momentu opuszczenia szafki.
● Tryb rodzina – wiele kluczy ma dostęp do jednego zamka.
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Elektroniczny zamek szyfrowy Numeric lock 
nadaje się do zastosowania w wielu miej-

scach, takich jak:

● Centra fitness
● Kluby

● Domy towarowe (sejfy)

Manipulator jest przymocowana bezpośred-
nio do zamka znajdującego się za drzwicz-

kami. 7cm długości przewód umożliwia 
łatwą instalację. Wbudowany akumulator 
litowy zapewnia maksymalną żywotność 

do 10 lat. Bateria jest sprawdzana w trakcie 
procesu otwarcia i kiedy zaczyna się wyczer-

pywać blokada zamka pozostanie otwarta, 
uruchomiony zostanie alarm a zamek nie 

będzie mógł być ponownie użyty.
szafka z systemem numeric lock 

  Numeric  lock 

 Awaryjne otwieranie zamka: 

● Kod główny występuje na tylnej stronie zamka. Administrator, może otworzyć 
szafkę przy użyciu tego kodu. Otwieranie awaryjne spowoduje anulowanie 
wcześniej wprowadzonego kodu.

Pakiet zawiera:

● Klawiatura
● Zamek
● Mechanizm wyrzutnik / popychacz
● Bateria o maksymalnej żywotności 10 lat
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   uży tkowanie i  programowanie zamka Invisible lock 

 programowanie zamka Invisible lock 

Szafka z zamkiem invosible lock.

wpisanie cztero-cyfrowego właściwego kodu 

wpisanie cztero-cyfrowego właściwego kodu wymiana baterii

wpisanie niewłaściwego cztero-cyfrowego kodu 

komunikat dźwiekowy i świetlny: po 
wpisaniu prawidłowego kodu i akceptacji 
naciśnieciem V w miejscu X zapala się zie-
lona dioda oraz słyszalny jest krótki sygnał 
dźwiękowy. 

Zmiana kodu:  
(np. z 9999 na 5678)
v v 9999 v v 5678 vv 5678 

komunikat dźwiekowy i świetlny: po wpi-
saniu nieprawidłowego kodu i akceptacji 
naciśnieciem V w miejscu X zapala się 
czerwona dioda oraz słyszalny jest krótki 
sygnał dźwiękowy. 

  Numeric  lock 

1

1

2



15

Human Locker Solution

Elektroniczny zamek szyfrowy Numeric lock 
nadaje się do zastosowania w wielu miej-

scach, takich jak:

● Centra fitness
● Kluby

● Domy towarowe (sejfy)

Manipulator jest przymocowana bezpośred-
nio do zamka znajdującego się za drzwicz-

kami. 7cm długości przewód umożliwia 
łatwą instalację. Wbudowany akumulator 
litowy zapewnia maksymalną żywotność 

do 10 lat. Bateria jest sprawdzana w trakcie 
procesu otwarcia i kiedy zaczyna się wyczer-

pywać blokada zamka pozostanie otwarta, 
uruchomiony zostanie alarm a zamek nie 

będzie mógł być ponownie użyty.
zamek na kartę RFID Red Green Light

  Red Green Ligh t 

 Awaryjne otwieranie zamka: 

● Kod główny występuje na tylnej stronie zamka. Administrator, może otworzyć 
szafkę przy użyciu tego kodu. Otwieranie awaryjne spowoduje anulowanie 
wcześniej wprowadzonego kodu.

Pakiet zawiera:

● Klawiatura
● Zamek
● Mechanizm wyrzutnik / popychacz
● Bateria o maksymalnej żywotności 10 lat
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   programowanie zamka Red Green Ligh t   

Szafka z zamkiem invosible lock.

przyłożenie do zamka karty programującej

przyłożenie do zamka karty użytkownika przyłożenie do zamka karty użytkownika

przyłożenie do zamka karty programującej

komunikat świetlny: po przyłożeniu karty 
programującej widoczne są krótkie mignię-
cia w kolorze zielonym.

komunikat świetlny: po przyłożeniu 
karty użytkownikaj widoczne jest krótkie 
mignięcie diod w kolorze zielonym. Zamek 
otwieramy przekręcając gałką w dół.

komunikat świetlny:  po przyłożeniu karty 
użytkownika widoczne są krótkie mignięcia 
w kolorze zielonym i dwa mignięcia diod 
w kolorze czerwonym. Karta użytkownika 
jest przydzielona do zamka.

komunikat świetlny: po zapaleniu się 
diod w kolorze zielonym, następuje jedno 
krótkie zapalenie się diod w kolorze 
czerwonym.

1

3 1

2

  Red green l igh t 

  uży tkowanie zamka Red Green Ligh t   
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Zamek szyfrowy Key & Number z czterocy-
frowym kodem kombinacji. Specjalne płytki 

montażowe umożliwiają zastosowanie zam-
ka w szafkach drewnianych lub metalowych, 

patrz - akcesoria.

Umożliwia wielokrotne zmienianie kodu.

Zamek z kluczem MASTER posiada możli-
wość awaryjnego otwarcia specjalnym klu-

czem.

zamek szyfrowy Key & Number

  Key & number 

 Specyfi kacja: 

● Korpus zamka wykonany z czarnego
tworzywa sztucznego
● Cylinder wykonany ze znalu
● 4 cyfrowy kod od 0 - 9
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   Ustawianie kodu osobistego zamka Key & Number  

Szafka z zamkiem invosible lock.

Kod fabryczny zamka to: 0-0-0-0

dźwignia z tyłu zamka od pozycji A do pozycji B twój zamek jest już gotowy do pracy

Strzałka na zielonej kłódce

Krok 1:  
Ustaw cyfry w kombinacji 0-0-0-0..

Krok 2:  
Ustaw pokrętło zamka w pozycji otwartej 
(strzałka na zielonej kłódce)
..1 2

  Key & number 

Krok 3:  
Wciśnij dźwignię z tyłu zamka od pozycji 
A do pozycji B. Ustaw cyfry do swojej 
wybranej kombinacji.
..

Krok 4:  
Przesuń dzwignię spowrotem do pozycji 
A, twój zamek jest już gotowy do pracy z 
wcześniej ustawionym kodem.
..3 4

A A
B B



 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

 0

 5

 2 5

 7 5

 9 5

 1 0 0

Human Office Polska Sp. z o.o.
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
tel: +48 22 378 33 80
fax: +48 22 378 33 85
e-mail: info@humanoffice.pl
www.humanoffice.pl

Zapraszamy do kontaktu!


