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INSTRUKCJA MONTAŻU - 
ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S 
Elektroniczny  Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod 
 
Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S.   
 
Elektroniczny zamek szyfrowy LOCKDATA-S jest wykonany w najnowocześniejszej technologii 
mikroprocesorowej. Przeznaczony jest do kontroli dostępu do pomieszczeń wymagających ochrony przed 
osobami niepowołanymi. Wstęp do tych pomieszczeń jest możliwy tylko dla osób znających kody dostępu 
zamka szyfrowego.   
 
 

 
 

MONTAŻ ZAMKA SZYFROWEGO BEZPRZEWODOWEGO  
LOCKDATA S  
 
Zamek elektroniczny jest przeznaczony do drzwi posiadających standardowy zamek mechaniczny z 
bębenkiem typu np. Yale, umożliwiający cofanie rygla klamki przy pomocy klucza.  
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 
 
Zamek szyfrowy LOCKDATA-S ma następujące zalety: 

 samodzielny montaż przez użytkownika  
 dostosowanie do standardowych drzwi 
 dostosowanie do stolarki aluminiowej (szerokość zamka tylko 40mm) 
 współpraca z zamkami mechanicznymi o dowolnej szerokości („dormas” od 25mm) 
 dostosowany do standardowych drzwi   
 nie wymaga okablowania  
 własne zasilanie z 4 szt. baterii LR6/AA  
 możliwość programowania przez użytkownika 
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 DANE TECHNICZNE 
 
Zamek szyfrowy LOCKDATA-S może współpracować z zamkami, których wymiar A jest nie mniejszy niż 
25 mm, a wymiar B nie mniejszy niż 70mm.  
 
Napięcie 6 V DC  

Zasilanie  4szt. 1,5V baterii typu LR6/AA 

Pobór prądu 
max 450 mA (w czasie otwierania)  

 min 30 µA (w czasie czuwania) 

Napięcie sygnalizacji 
wyładowania baterii: 

4,5V (sygnalizacja w trakcie otwierania) 

Czas praca baterii  max 15 000 ( dla 3 sekundowego czasu otwarcia zamka) 

Kody  
1 kod MASTER – 6 cyfr 

256 kodów otwierania drzwi – 4 cyfry lub 5 cyfr w kodzie 

Zasada działania Blokada elektroniczna klamki zewnętrznej 

Klawiatura membranowa wodoszczelna 

Temperatura pracy od +5 ºC do +40 ºC w suchym pomieszczeniu 

Czas aktywności zamka programowalny od 1 do 9 sekund 

Sygnalizacja działania akustyczna i optyczna 

Wymiary: 40x102x254 mm 

Waga 0,65 kg 

Zastosowanie - montaż 
Do drzwi wyposażonych w zamek podklamkowy („dormas” od 25mm) 

Występuje w wersji lewostronnej i prawostronnej  

Sygnalizacja działania      optyczna i akustyczna 

Możliwość zdalnego sterowania Opcjonalnie należy zastosować: 2 przewody i przycisk zwierny 
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1. Przygotowanie zamka lockdata S do zamontowania na drzwiach. 
 
UWAGA! Zamek lockdata S produkowany jest w 
dwóch wersjach kierunkowych: 
lewostronnej albo prawostronnej.  
 
Przed zakupem należy określić kierunek 
zamka. 
 Zamek lewostronny jest przeznaczony do 
montażu na drzwiach otwierających się w lewą 
stronę (patrząc od strony, od której ma być 
zamontowany zamek).  
Odwrotnie w przypadku, gdy zamek lockdata S 
jest prawostronny (patrz rysunek). 
 

 
 
 
Wykonaj czynności opisane poniżej: 
 

• przygotuj baterie do włożenia do 
pojemnika (odpakuj), 

• obróć o kąt ok. 20° wewnętrzne gniazdo na trzpień 8x8mm 
 

 
 

• włóż klucz imbusowy z wyposażenia w otwór (bliższy 
klamki zewnętrznej) od dołu do korpusu zamka (klucz 
powinien się wsunąć na głębokość ok. 78mm) 

• rozkręć zamek i wyjmij z niego moduł elektroniki 
• włóż baterie do pojemnika w module elektroniki zgodnie z 

oznaczeniem biegunów + i –, 
• zamek zasygnalizuje dźwiękiem i zaświeceniem lampki LED 

obecność zasilania 
• włóż moduł elektroniki z bateriami do zamka, 
• dociskając moduł elektroniki do tylnej ścianki zamka 

(aby klawiatura w czasie skręcania nie uległa 
uszkodzeniu) skręć zamek kluczem imbusowym postępując podobnie jak przy rozkręcaniu 
zamka Uwaga: skręcaj do pierwszego wyraźnego oporu; nie używaj zbyt dużej siły 

 
Test poprawności działania zamka 
 
Wprowadź do zamka kod główny – (fabrycznie = 000000) naciskając w kolejności klawisze: 
[*] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [#] – aktualnie obowiązujący kod główny w zamku (6 cyfr), – ten fakt zostanie 
potwierdzony sygnałem akustycznym i optycznym, 
 
Teraz wykonaj funkcję wprowadzenia kodu dostępu naciskając w kolejności klawisze: 
[4] [3] [#] – ten fakt zostanie potwierdzony sygnałem akustycznym i optycznym, 
[a] [b] [c] [d] [e] – kod dostępu, który ma obowiązywać w zamku (5 cyfr), 
[#] – znak zatwierdzający wprowadzony kod, 
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naciśnij 2-krotnie na klawiaturze znak [*] – zamek potwierdzi to sygnałem akustycznym oraz optycznym 
i przejdzie w stan uśpienia, 
 
Teraz naciśnij klawisze zgodnie z powyżej wprowadzonym kodem dostępu, zamek elektroniczny lockdata 
S zasygnalizuje zadziałanie: 
wskaźnik kontrolny zaświeci kolorem zielonym i usłyszymy sygnał dźwiękowy. 
 
Oznacza to zadziałanie mechanizmu zamka – naciśnięcie uchwytu zamka spowoduje obrót trzpienia 
zamka lockdata S.  
Po zakończeniu testu i stwierdzeniu poprawności działania zamka lockdata S możemy 
przystąpić do zamontowania go na drzwiach według opisu w rozdziale 2. 
 
2. Przygotowanie drzwi do zamontowania zamka. 
 
UWAGA! Wszystkie czynności montażowe należy wykonywać po uprzednim zabezpieczeniu drzwi przed 
przypadkowym zatrzaśnięciem. 
 
Aby zamontować zamek lockdata S na drzwiach wykonaj następujące czynności: 
 

• wykręć wkręty i zdemontuj klamki z szyldami zamka mechanicznego z drzwi, na których ma być 
zamontowany zamek elektroniczny LOCKDATA S 

• wsuń do oporu trzpień 8x8mm do gniazda wewnętrznej klamki; przełóż trzpień przez drzwi, aby 
wystawał on na zewnątrz, a wewnętrzna klamka dolegała do wewnętrznego płata drzwi; zaznacz 
na trzpieniu odległość 9mm licząc od zewnętrznego płata drzwi; jest to właściwa długość trzpienia 
dla prawidłowej pracy zamka lockdata S; utnij trzpień na zaznaczonej długości (patrz rysunek) 

 

 
 
Istnieją dwa sposoby montażu zamka lockdata S do drzwi: 
 
2.1. Zamek i wewnętrzna klamka są ze sobą skręcane przelotowo przez drzwi, gdy pozwalają na 
to otwory w zamku znajdującym się w płacie drzwi. 
Rozstaw tych otworów ułożonych w poziomie lub w pionie wynosi 39mm (patrz rysunek) 

 
 
 
Rys. 1a. Montaż na drzwiach zamka 
lockdata S i klamki wewnętrznej z 
szyldem przelotowo przez drzwi – 
wkręty ułożone w pionie) 
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Rys. 1b. Montaż na drzwiach zamka 
lockdata S i klamki wewnętrznej 
przelotowo przez drzwi – wkręty 
ułożone w poziomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli zamek lockdata S i klamka wewnętrzna mają być skręcone ze sobą wkrętami przelotowo przez 
drzwi, to: 

• do korpusu zamka lockdata S wkręć tulejki znajdujące się w wyposażeniu; należy je przykręcić w 
pionie (2 szt.) lub poziomie (1 szt.), w zależności od otworów w drzwiach i zamku mechanicznym 

• przełóż przez drzwi trzpień 8x8mm i przy pomocy jednego wkręta połącz klamkę wewnętrzną z 
zamkiem lockdata S; następnie przejdź do montażu końcowego. 

 
2.2. Drugi sposób polega na montażu zamka do płata drzwi przy pomocy czterech wkrętów (z 
zewnętrznej strony drzwi). Klamka wewnętrzna ze swoim szyldem jest również mocowana do 
wewnętrznego płata drzwi przy pomocy wkrętów (patrz rysunek). 
 

 
 
 
Rys. 2. Montaż na drzwiach zamka 
lockdata S i klamki wewnętrznej – 
zamek montowany na zewnętrznym 
płacie drzwi, klamka montowana na 
wewnętrznym płacie drzwi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeżeli zamek lockdata S i klamka wewnętrzna mają być indywidualnie 
przykręcone 
do płata, to przykręć najpierw do drzwi klamkę wewnętrzną (trzpień 
8x8mm ma być prostopadły do drzwi), następnie: 
 

• umieść zamek lockdata S na płacie drzwi we właściwym miejscu 
(zamek powinien być umieszczony pionowo i powinien się 
znajdować na trzpieniu 8x8mm, który ma być prostopadły do 
drzwi) 

• zaznacz miejsca otworów, a następnie wywierć otwory D=2,5mm 
o długości ok. 8mm na wkręty mocujące zamek do płata drzwi 
(jako szablon wykorzystaj zamek lockdata S z wymontowanym 
modułem elektroniki), przed wierceniem usuń zamek z drzwi, 
aby wióry nie dostały się do wnętrza zamka (patrz rysunek). 
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3. Montaż końcowy. 
 

• umieść ponownie zamek lockdata S na płacie drzwi we właściwym miejscu (zamek powinien być 
umieszczony pionowo i powinien się znajdować na trzpieniu 8x8mm, który ma być prostopadły do 
drzwi) i przykręć go do płata drzwi wkrętami znajdującymi się na wyposażeniu zamka; przykręć 
do drzwi również klamkę wewnętrzną stosując w razie potrzeby zaślepkę otworu przelotowego; 
zamek elektroniczny lockdata S należy przykręcać do drzwi przy pomocy wkrętów, które były w 
dotychczasowym zamku lub znajdujących się w opakowaniu zamka lockdata S; długość wkrętów 
należy dobrać do grubości drzwi) 

 
• po przykręceniu zamka do drzwi naciśnij wewnętrzną klamkę o kąt ok. 20° i włóż od spodu klucz 

imbusowy jak to pokazano w punkcie 2.1., następnie włóż moduł elektroniki do zamka lockdata 
S; dociskaj moduł elektroniki do tylnej ścianki zamka tak, aby klawiatura w czasie skręcania nie 
uległa uszkodzeniu; skręć zamek kluczem imbusowym postępując podobnie jak przy rozkręcaniu 
zamka 

 
UWAGA! Zamek lockdata S można montować również do drzwi, do których nie był jeszcze zamontowany 
żaden zamek. W tym celu należy wywiercić otwory wg stosowanej wkładki zamkowej posługując się 
zamkiem lockdata S bez modułu elektroniki jako szablonem. 
 

         
 


