
ELEKTRONICZNY ZAMEK SZYFROWY

ZASADA DZIA£ANIA
,Zamek szyfrowy rozpoznaje znaki alfabetu Morse a. Rozró¿nia  d³ugie i krótkie naciœniêcia pojedynczego 

przycisku . Wciœniêcie prawid³owego kodu (nastawianego zespo³em prze³¹czników) powoduje otwarcie zamka. 

ZASTOSOWANIE
Do obiektów nie wymagaj¹cych du¿ego stopnia ochrony np. furtka w ogrodzeniu przed domem, drzwi 

wejœciowe do klatki schodowej w bloku. Zalet¹ zamka jest prostota jego obs³ugi oraz  instalacji - najczêœciej 
elektrozaczep jest ju¿ za³o¿ony, a do podawania kodu mo¿emy wykorzystaæ istniej¹cy przycisk dzwonkowy lub 
domofonowy. W takim przypadku zamontowanie  zamka sprowadza siê jedynie do w³¹czenia go w odpowiednim 
miejscu do istniej¹cej instalacji.

 USTAWIANIE KODU
Mo¿na ustawiæ dowolny kod o maksymalnej d³ugoœci oœmiu znaków. Dziewi¹ty prze³¹cznik ustala d³ugoœæ 

kodu. Próba otwarcia zamka kodem d³u¿szym ni¿ nastawiono  zakoñczy siê niepowodzeniem, mimo ¿e pocz¹tek kodu 
mo¿e byæ prawid³owy. W celu dodatkowego utrudnienia otwarcia zamka osobom  niepowo³anym poprzez 
przeszukanie  wszystkich mo¿liwych kombinacji, mo¿na nastawiæ tryb pracy "z blokad¹" , spowoduje to, ¿e po podaniu 
trzy razy po kolei niew³aœciwego kodu zamek zablokuje siê na okres 30 sek. i przestanie w tym czasie reagowaæ na 
wszelkie sygna³y.

praca z blokad¹

praca bez blokady

ustawianie kodu
do góry - kreski,do do³u - kropki

prze³¹cznik d³ugoœci koduznaki
wy³¹czone

(koñcowe znaki ustawione w takiej samej pozycji jak prze³¹cznik d³ugoœci kodu)

pierwszy znak (kreska)

ostatni znak (kreska)

Przyk³adowe ustawienie kodu              , blokada wy³¹czona:

PRZYCISK TEST - naciœniêcie spowoduje otwarcie rygla na czas ok. 4 sek, po czym nastêpuje wyœwietlenie 
przez diodê œwiec¹c¹ ustawionego kodu zamka.
DIODA LED - miga w stanie czuwania (co 5 sek.), zaœwieca siê podczas naciskania na przycisk, œwieci w sposób 
ci¹g³y gdy zamek otwiera rygiel, wyœwietla ustawiony kod po ka¿dym otwarciu zamka lub naciœniêciu przycisku 
TEST, œwieci w sposób ci¹g³y gdy zamek jest zablokowany (tylko przy w³¹czonej blokadzie).

OZNACZENIE WYPROWADZEÑ ( SPOSÓB POD£¥CZENIA)

UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone do pod³¹czania do napiêcia bezpiecznego max. 24V~
 poprzez zasilacz posiadaj¹cy atest . Wszelkie próby pod³¹czenia  do sieci gro¿¹

pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.

"Masa" uk³adu:  do pod³¹czenia jednego bieguna  napiêcia zasilania.

Do pod³¹czenia drugiego bieguna napiêcia zasilania. Zasilanie mo¿e byæ  napiêciem przemiennym         
od 9V~ do 15V~, 50Hz  lub sta³ym od 12V- do 20V-. Przy zasilaniu napiêciem sta³ym nale¿y pod³¹czyæ 
minus napiêcia do        , a plus do       . Prawid³owe pod³¹czenie napiêcia zasilania sygnalizuje dioda LED: 
krótkim b³yskiem co 5 sek.

Wejœcie napiêcia z przycisku. Nale¿y tak po³¹czyæ urz¹dzenie, ¿eby podczas naciskania przycisku 
pojawia³o siê na tym wejœciu napiêcie  wzglêdem "masy" uk³adu:       .Napiêcie to mo¿e byæ przemienne 
(np. 50 Hz) lub sta³e o polaryzacji dodatniej. Prawid³owe pod³¹czenie sygnalizuje dioda LED: œwieci siê 
podczas naciskania na przycisk.

Wyjœcie z wewnêtrznego przekaŸnika do otwierania elektrozaczepu (maks. pr¹d: 2 A, maks. napiêcie:  
24V~ ze Ÿród³a napiêcia bezpiecznego). Otwarcie zamka powoduje zwarcie styków przekaŸnika oraz 
zaœwiecenie siê diody LED na czas ok. 4 sek. Styki przekaŸnika s¹ odizolowane galwanicznie od 
pozosta³ego uk³adu. Prawid³owoœæ pod³¹czenia elektrozaczepu mo¿na sprawdziæ naciskaj¹c przycisk 
TEST.
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