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LOCKDATA 
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.   
 
 

 
 
Charakterystyka zamka szyfrowego LOCKDATA-S w 
wersji klawiaturowej. 
 
1. Zamek Lockdata S składa się z: 

- elektromechanicznego sprzęgła pozwalającego na połączenie klamki zamka z kwadratowym 
trzpieniem poruszającym rygiel zamka drzwiowego, 

- elektronicznego sterownika zamka zawierającego mikroprocesor, pamięć nieulotną, klawiaturę. 
 
 
2. Możliwości systemu Lockdata S w wersji klawiaturowej. 

Zamek lockdata S daje możliwość tworzenia systemu kontroli dostępu opartego 
na wielu zamkach. System taki jest zabezpieczony kodem głównym 
znanym tylko administratorowi systemu zamków (uwaga: każdy zamek może 
mieć inny kod główny) 

 
 
3. Sposób otwierania zamka: 

- tylko poprzez wprowadzenie kodu z klawiatury, 
- otwarcie poprzez przycisk zwierny podłączony do przewodów wyprowadzonych z tylnej części 

zamka (opcja). 



ZAMKI SZYFROWE - BEZPRZEWODOWE             www.rozam.pl   www.zamekszyfrowy.pl 2 

 

LOCKDATA -S   

 

 
                 ROZAM            Warszawa ul. Św. Bonifacego 100  tel./fax. 22 842 76 61  

         www.rozam.pl    e-mail: rozam@rozam.pl, biuro@zamekszyfrowy.pl     www.elektrozaczepy.lap.pl 

www.zamekszyfrowy.pl 
 
 

 
UWAGA! Do zamka lockdata S można wprowadzać łącznie 256 kodów klawiaturowych, 
umożliwiających otwarcie zamka. 
 
 

Obsługa zamka przez użytkownika. 
 
Działanie zamka lockdata S sprowadza się do następujących funkcji: 
 
Otwieranie zamka w najprostszym ustawieniu następuje: 

• po wprowadzeniu właściwego 5-cyfrowego lub 4-cyfrowego kodu z klawiatury, 
• lub po zwarciu przycisku podłączonego do dwóch przewodów wyprowadzonych z tylnej części 

zamka, 
• lub w sytuacji awaryjnej przy pomocy klucza wkładanego do zamka mechanicznego znajdującego 

się w płacie drzwi. 
 
Po wprowadzeniu właściwego kodu z klawiatury zamek lockdata S załącza sprzęgło elektromechaniczne i 
informuje o tym użytkownika sygnałem akustycznym i zaświeceniem zielonego wskaźnika. 
 
Następuje zasprzęglenie klamki z kwadratowym trzpieniem – pozwala to na otwarcie drzwi.  
Użytkownik może zaprogramować czas otwarcia od 1 do 10 sek. 
 
Jeżeli kod był niewłaściwy, to zamek lockdata S sygnalizuje to zaświeceniem czerwonego wskaźnika na 
czas ok. 1 sek. i ciągłym sygnałem dźwiękowym. 
 
ZDALNE OTWIERANIE ZAMKA 
Zamek lockdata S może być również otwarty za pomocą 
dodatkowego przycisku, np. umieszczonego wewnątrz 
pomieszczenia. W tym celu konieczne jest poprowadzenie 
instalacji dwuprzewodowej między zamkiem lockdata S a 
przyciskiem otwierającym. 
 
Przycisk zwierny (chwilowy – tzw. dzwonkowy) wraz z 
przewodem dwużyłowym należy połączyć z przewodami 
wyprowadzonymi z tylnej części zamka. Po zwarciu przycisku 
nastąpi otwarcie zamka lockdata S tak jak po wprowadzeniu 
prawidłowego kodu. 
 
 
Elektroniczny zamek szyfrowy LOCKDATA-S stosowany jest 
do ochrony pomieszczeń w:  

 bankach  
 biurach  
 hotelach  
 firmach  
 instytucjach  
 biurach projektów   
 szpitalach  
 domach prywatnych   
 do kontroli wejść pracowniczych,  
 wejść do magazynów,  
 pomieszczeń kasowych,  
 laboratoryjnych,  
 pomieszczeń zarządzania i sterowania procesami technologicznymi,  
 pomieszczeń serwerów sieciowych,  
 archiwów itp. 
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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 

 

 
 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 
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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 

Wersje lewostronna lub prawostronna 

Kolorystyka 

Typ 1 : aluminium naturalne anodowane, plastik ciemnoszary, klawiatura 
jasnoszara 
Typ 2 : aluminium naturalne anodowane, plastik jasnoszary, klawiatura 
jasnoszara 
Typ 3 : aluminium naturalne anodowane, plastik ciemnoszary, klawiatura 
ciemnoszara 
Typ 4 : aluminium naturalne anodowane, plastik jasnoszary, klawiatura 
ciemnoszara 
Typ 5 : aluminium oliwkowe, plastik ciemnobeżowy, klawiatura oliwkowa 
Typ 6 : aluminium oliwkowe, plastik jasnobeżowy, klawiatura oliwkowa 
Typ 7 : aluminium złote, plastik ciemnobeżowy, klawiatura oliwkowa 

 

Rozbudowa 
Współpraca z komputerem 
Rejestracja 750 zdarzeń 

Tworzenie stref czasowych 

Możliwość zdalnego sterowania Opcjonalnie należy zastosować: 2 przewody i przycisk zwierny 

  
 
 
 
Kierunek uchwytu (lewy, prawy) należy określić w zamówieniu. 
 

  
 

wersja lewostronna 
 

wersja prawostronna 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 
 
 
Typ 1   
aluminium naturalne 
anodowane,  
plastik ciemnoszary,  
klawiatura jasnoszara 
 

 

 
Typ 2   
aluminium naturalne 
anodowane,  
plastik jasnoszary,  
klawiatura jasnoszara 
 

 

 
Typ 3   
aluminium naturalne anodowane,  
plastik ciemnoszary,  
klawiatura ciemnoszara 
 
 

 
 
 
Typ 4   
aluminium naturalne 
anodowane,  
plastik jasnoszary, 
klawiatura ciemnoszara 
 

 

 
Typ 5   
aluminium oliwkowe,  
plastik ciemnobeżowy, 
klawiatura oliwkowa 
 
 

 

 
Typ 6   
aluminium oliwkowe,  
plastik jasnobeżowy,  
klawiatura oliwkowa 
 
 

 

 
Typ 7   
aluminium złote,  
plastik ciemnobeżowy, 
klawiatura oliwkowa 
 
 

 

 
Uwaga: 
Prezentowane kolory na zdjęciach w katalogu mogą różnić się od oryginału. 
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Zestaw zawiera: 
- Zamek szyfrowy (wersja lewa lub prawa) 
- trzpień do klamki 8 mm długość 140 mm 
- klucz imbusowy do odkręcenia pojemnika z bateriami 
- Zestaw wkrętów i śrub montażowych 
- baterie AA 4 szt. 
- Instrukcję obsługi i montażu 
 
Zamek podklamkowy i klamka od strony wewnętrznej nie wchodzi w skład zestawu. 
Opcjonalnie na zamówienie. 
 
 

   
 


