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Kontrola vstupu a evidence Pracovní docházky 
Řízení budov a kontrola parkovišť 

Průmyslová řídící zařízení 
Vývoj hardware 

Elektronický motorový 
zámek a software 

 

Předběžná informace 
Elektronický motorový zámek je zabudován do rámu dveří. Jeho 10 mm silným kolíkem se uzavře toto 
vstupní místo velkou přídržnou silou. Každé uzavření je provedeno inteligentně kontrolou elektronikou. 
Stav zámku a vstupního místa je elektronicky hlídán a je popř. hlášen nadřazenému systému. Kombinace 
zavírání více vstupních míst v paralelním nebo sériovém provozu je možné. Nouzové otevření při poruše 
elektroniky je možné provést přímým připojením motoru. Ovládání zámku nadřízeným systémem je 
realizováno buď přímo řídícími vstupy a výstupy, nebo inteligentně pomocí busu RS 485 – oder IEB. 
Elektronika a v zámku zabudovaný magnetický kontakt zabrání uzavření zámku při otevřeném vstupním 
místě. 
Elektronický motorový zámek převezme také všechny funkce el. Blokovacího elementu.  
 

 

Možnost použití: 

• Dálkové uzavírání objektů a jejich dálková kontrola 

• Automatické uzamykání a odemykání v nastaveném 
čase 

• Inteligentní Kontrola vstupního místa 

• Závislé uzamykání více míst a objektů 

• Zamykání a kontrola objektů chráněných 
zabezpečovacím zařízením 

• Kontrola vstupu 

• Uzamčení vstupního místa velkou přídržnou silou 

• Uzamykání mobilních míst 

• Uzamykání míst s nebezpečím výbuchu 

 
Předběžná technická data: 
 Napájecí napětí 12 DC (10 – 16 V DC 
 Spotřeba proudu: při uzamykání cca. 50 mA 
 V klidu cca. 3 mA 
 Max. přídržná síla 5000 N 
 Délka vysunutí kolíku 12 mm 
 Míra š x v x h 75 x 25 x 54 mm 
 Váha cca. 200 Gramů 
 Vstupy 3 
 Výstupy 2 
 Rozhraní volitelné RS 485 nebo IEB 
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