
Zazwyczaj zamki elektroniczne reaguj¹ na 
odpowiednie has³o wprowadzane za 
pomoc¹ klawiatury, jednak coraz bardziej 
popularne staj¹ siê zamki bezstykowe 
wykorzystuj¹ce system RFID (Radio 
Frequency Identification), w których nie ma 
klawiatury, a kluczami s¹ specjalne 
transpondery w postaci kart, czy breloczków. 
Kod odczytywany jest bezprzewodowo z 
wykorzystaniem fal radiowych. Takie klucze 
wymagaj¹ jedynie zbli¿enia ich w okolice czytnika 
bez koniecznoœci potwierdzania kodu.

Rekomendacje: elektroniczny zamek z powodzeniem 
zast¹pi tradycyjne rozwi¹zania, a tak¿e umo¿liwi du¿o 
wiêcej: uruchomienie mechanizmu otwieraj¹cego szlaban, 
bramkê, drzwi gara¿owe itp. 

AVT
MOD08

System bezstykowej 
kontroli dostêpu

W³aœciwoœci
• bezstykowe sterowanie zamkiem 

• dodawanie lub usuwanie kart odbywa siê przy pomocy specjalnej karty (bez ingerencji w urz¹dzenie)

• pamiêæ do 49 ‘kluczy’ (2 klucze w zestawie + karta MASTER)

• dwa tryby pracy: prze³¹czny (bistabilny) oraz czasowy (monostabilny)

• stan urz¹dzenia sygnalizowany za pomoc dwukolorowej diody LED oraz sygna³u akustycznego

• odczyt kart z odleg³oœci ok. 8cm. 

• zasilanie: 12...15VDC/200 mA

• maksymalne obci¹¿enie wyjœcia modu³u: 5A/230VAC

• wymiary modu³u: 60x85x23mm
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Obs³uga

Wybór trybu pracy

W czasie normalnej pracy dioda LED miga sygnalizuj¹c gotowoœæ urz¹dzenia. Ka¿de zbli¿enie karty do czytnika 
sygnalizowane jest sygna³em dŸwiêkowym. Jeœli karta by³a uprawniona to generowany jest podwójny krótki sygna³ 
dŸwiêkowy i nastêpuje reakcja przekaŸnika. Jeœli dana karta nie by³a uprawniona to generowany jest d³ugi sygna³ 
dŸwiêkowy i œwiecenie diody na czerwono. Modu³ zosta³ wyposa¿ony w zworki konfiguracyjne, umo¿liwiaj¹ce 
konfiguracjê oraz awaryjne kasowanie pamiêci  uk³adu.

Wybór trybu pracy a tym samym reakcja przekaŸnika uwarunkowana jest stanem zworki MODE.
Zworka MODE zwarta – ka¿de przy³o¿enie karty  zmienia stan przekaŸnika na przeciwny. Barwa diody LED 
informuje o aktualnym stanie: 
- CZERWONY – przekaŸnik zwarty, 
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Karta MASTER s³u¿y do dodawania nowych kart do pamiêci kart uprawnionych lub usuwania uprawnionych kart z 
pamiêci. Karta MASTER mo¿e byæ tylko jedna, utworzenie nowej karty MASTER powoduje usuniêcie karty 
poprzedniej, a procedura tworzenia przebiega w nastêpuj¹cy sposób. 
Przy od³¹czonym zasilaniu urz¹dzenia, zwieramy zworkê PROG i do³¹czamy zasilanie uk³adu. Zostanie 
wygenerowany podwójny d³ugi sygna³ dŸwiêkowy po czym dioda LED czerwona zacznie migaæ. Karta przy³o¿ona w 
tej chwili zostanie zapamiêtana jako karta MASTER, zostanie to zasygnalizowane dŸwiêkiem i miganiem diody LED 
na przemian w kolorze zielonym i czerwonym. Zdjêcie zworki PROG koñczy procedurê i prze³¹cza urz¹dzenie w tryb 
normalnej pracy.

Zasilanie modu³u

Zworki konfiguracyjne

Wyjœcie przekaŸnika (5A/230VAC)

Karta MASTER

Modyfikowanie pamiêci kart uprawnionych
W tryb modyfikacji pamiêci kart uprawnionych wchodzimy poprzez przy³o¿enie do modu³u karty MASTER. 
Zostanie to zasygnalizowane podwójnym d³ugim dŸwiêkiem, po czym dioda LED zacznie migaæ na czerwono. Jeœli 
teraz przy³o¿ymy kartê która by³a uprawniona to zostanie ona usuniêta z pamiêci – d³ugi sygna³ dŸwiêkowy i 
czerwone œwiecenie diody LED. Natomiast, jeœli przy³o¿ona karta nie by³a zapisana w pamiêci to zostanie 

Dioda LED sygnalizuj¹ca stan zamka

- ZIELONY przekaŸnik otwarty.
Zworka MODE otwarta - ka¿de przy³o¿enie karty powoduje zamkniêcie przekaŸnika na ok 3 sekundy, w tym czasie 
dioda œwieci czerwonym œwiat³em.
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Czyszczenie pamiêci kart uprawnionych
Urz¹dzenie posiada mo¿liwoœæ awaryjnego wyczyszczenia pamiêci kart uprawnionych, np. w sytuacji gdy karty 
zosta³y zagubione i nie mo¿na ich usun¹æ przy pomocy karty MASTER.
Procedura czyszczenia usuwa wszystkie kary uprawnione, nie powoduje natomiast usuniêcia karty MASER. 
Przebieg procedury jest nastêpuj¹cy. Przy od³¹czonym zasilaniu nale¿y zewrzeæ zworkê CLEAR i w³¹czyæ zasilanie 
urz¹dzenia. Nast¹pi podwójny d³ugi dŸwiêk a po chwili kolejny i dioda zacznie podwójne pulsowaæ na czerwono co 
oznacza poprawny przebieg i zakoñczenie procedury. Wyjœcie do trybu normalnej pracy nastêpuje po zdjêciu zworki 
CLEAR.   

Pe³na oferta gotowych modu³ów i zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

zapamiêtana – podwójny sygna³ dŸwiêkowy i zielone œwiecenie diody LED. Operacje musimy potwierdziæ poprzez 
ponowne przy³o¿enie karty MASTER do modu³u. Zmiany zostan¹ zapisane w pamiêci a urz¹dzenie przejdzie w tryb 
normalnej pracy – podwójny krótki i d³ugi sygna³ dŸwiêkowy. W trybie modyfikacji mo¿emy ka¿dorazowo dodaæ 
lub usun¹æ tylko jedn¹ kartê. Urz¹dzenie potrafi zapamiêtaæ do 49 kart.

TRANSPONDER KARTA TRANSPONDER BRELOK 

Dodatkowe klucze w postaci kart lub breloków mozna nabyæ na:

www.sklep.avt.plwww.sklep.avt.pl
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