
Ogólna charakterystyka urz¹dzenia
Zamek do pomieszczenia bankomatu (wrzutni) Z51/bank jest 
wersj¹ zamka bibi-Z51 przewidzian¹ do obs³ugi drzwi 
wejœciowych do przedsionka bankomatowego. Wspó³pracuje z 
zewnêtrznym czytnikiem kart magnetycznych oraz z czytnikiem 
kart zbli¿eniowych. Umo¿liwia wejœcie do pomieszczenia z 
bankomatem osobie posiadaj¹cej kartê bankow¹ pod warunkiem, 
¿e w tym czasie inna osoba nie znajduje siê w œrodku.

Zastosowanie zamka:

?zabezpiecza przedsionek przed dostêpem osób niepowo³anych

?zwiêksza komfort obs³ugi bankomatu (wp³atomatu)

?zwiêksza bezpieczeñstwo obs³ugi wrzutni nocnej

Wraz z zamkiem dostarczane s¹ dwie karty serwisowe 
(magnetyczne lub zbli¿eniowe), które umo¿liwiaj¹ otwarcie 
drzwi do bankomatu w ka¿dym momencie.

Instalacja standardowa
Przy standardowej instalacji wymagane s¹ nastêpuj¹ce elementy:

?zamek Z51/bank

?zasilacz z podtrzymaniem napiêcia w razie awarii

?czytnik kart magnetycznych MR01

?rygiel elektromagnetyczny

?czujnik otwarcia drzwi.

Dodatkowo, jako elementy opcjonalne mo¿na zastosowaæ:

?przycisk wyjœcia

?sygnalizacja „bankomat zajêty”

?czujnik obecnoœci (mata aktywna lub czujka podczerwieni)

?czytnik kart zbli¿eniowych (np. MM-R50 )

Algorytm dzia³ania zamka
Przy instalacji standardowej dzia³anie zamka Z51/bank jest 
nastêpuj¹ce:

?Klient przeci¹ga kartê w czytniku lub zbli¿a do czytnika kart 
bezstykowych.Je¿eli karta jest uprawniona do otwarcia drzwi, 
zamek w³¹cza rygiel (lub zworê).

?Klient otwiera drzwi.W tym momencie uruchamiana jest 
blokada drzwi bankomatu na czas zapisany jako czas „blokada po 
wejœciu”. Sygnalizacja „bankomat zajêty” jest w³¹czana (je¿eli 
zosta³a zamontowana).

?Klient wchodzi i zamyka drzwi. Od tej pory nie jest mo¿liwe 
otwarcie drzwi do bankomatu z zewn¹trz.

?Po zakoñczeniu operacji  klient wychodzi (uruchamiaj¹c 
czujnik otwarcia drzwi). Bez wzglêdu na to, czy otworzy³ drzwi 
naciskaj¹c przycisk wyjœcia, czy otworzy³ drzwi klamk¹ od 
wewn¹trz, w tym momencie zdejmowana jest blokada dostêpu do 
bankomatu.

?Po zamkniêciu drzwi zamek jest gotowy na przyjêcie kolejnego 
klienta. 

Uwagi dodatkowe:

?Je¿eli klient bêdzie za d³ugo przebywa³ w pomieszczeniu 
bankomatu (d³u¿ej ni¿ czas blokady), to pomimo ¿e przebywa 
jeszcze w œrodku, blokada zostanie zdjêta.

?Je¿eli zamontowana zosta³a w pomieszczeniu bankomatu mata 
aktywna (lub inny czujnik obecnoœci), to w momencie wejœcia na 
matê uruchamiana jest dodatkowa blokada. Drzwi bankomatu 
zostan¹ otwarte gdy zostan¹ zakoñczone oba czasy blokady.

?Nawet w czasie trwania blokady, drzwi do pomieszczenia  
bankomatu mog¹ byæ otwarte z zewn¹trz po u¿yciu kart 
serwisowych.
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Dane techniczne:

• Interfejsy do czytników: 1xData/Clock, 1xRS485

• Wyjœcia przekaŸnikowe: sterowanie rygla

sygnalizacja “bankomat zajêty”

• Max obci¹¿enie styków: 24V 1A

• Wejœcia steruj¹ce: czujnik otwarcia drzwi (NO lub NC)

przycisk wyjœcia (NO)

czujnik obecnoœci (NO lub NC)

• Blokada po wejœciu: od 10 sekund - 42 minut

• Otwieranie awaryjne: dwie karty serwisowe

• Zasilanie: 11-14V DC, max 100 mA

• Warunki pracy: 0°C…+70°C, IP 40

• Wymiary: 90 × 71 ×58 mm

• Programowanie z komputera: przez interfejs RS485

Wszystkie nazwy i znaki towarowe u¿yte w niniejszej publikacji s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich firm.
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