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Przeznaczenie

Zamki elektromotoryczne Riff przeznaczone s¹ do wszelkiego typu drzwi
przystosowanych do monta¿u zamków zgodnych ze standardem DIN 18250.
W przeciwieñstwie do zamków tradycyjnych, w których rygiel napêdzany jest
bezpo�rednio przez wk³adkê bêbenkow¹, w zamkach elektromotorycznych rygiel
poruszany jest przez silnik krokowy. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu zamek nie jest podatny
na tradycyjne metody stosowane przez w³amywaczy- zamki oparte o rozwi¹zanie
tego typu uznawane s¹ za jedne z bezpieczniejszych.
Zamek posiada czujnik magnetyczny, który wraz z umieszczonym w odpowiednim
miejscu futryny magnesem stanowi uk³ad okre�laj¹cy po³o¿enie drzwi.
Czujnik ten zapobiega uruchomieniu zamka w nieodpowiednim momencie, pozwala
na wykrycie stanu otwarcia, zamkniêcia czy niedomkniêcia drzwi.
Odrêbny czujnik dostarcza informacji o po³o¿eniu rygla (rygiel wsuniêty lub wysuniêty).
Dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnego sposobu otwierania drzwi przewidziana
zosta³a mo¿liwo�æ zamontowania wk³adki bêbenkowej, przy pomocy której mo¿na
odblokowaæ zamek.
Zamek mo¿e byæ stosowany w dowolnych systemach kontroli dostêpu, w szczególno�ci
z zamkiem szyfrowym Riff. Gwarantowany termin dzia³ania zamka 10 lat.

Opis dzia³ania zamka

Zamek mo¿e byæ sterowany przez dowolne urz¹dzenie zewnêtrzne- zamek szyfrowy,
system kontroli dostêpu, a w najprostszym wypadku zwyk³y przycisk. Schemat po³¹czeñ
zamka przedstawiony jest na rysunku nr.1.
Po krótkim wci�niêciu przycisku P1 (zamiast przycisku mog¹ to byæ styki przeka�nika
urz¹dzenia steruj¹cego) zamek zostanie odblokowany i pozostanie w tym stanie do
ponownego wci�niêcia przycisku P1.
Ponowne wci�niêcie przycisku P1 spowoduje zablokowanie zamka.
Warunkiem zablokowania zamka jest w³a�ciwe po³o¿enie drzwi - musz¹ one zostaæ
zamkniête.
Je�li przycisk P1 zostanie wci�niêty na czas ok 1,5 s zamek zostanie odblokowany i
pozostanie w tym stanie tak d³ugo, jak utrzymywane bêdzie zwarcie przycisku P1.

UWAGA!
Zamek analizuje po³o¿enie skrzyd³a drzwi wzglêdem futryny. Umo¿liwia to czujnik
magnetyczny znajduj¹cy siê w zamku i magnes sta³y zamontowany w futrynie. Je�li
drzwi nie zostan¹ dok³adnie zamkniête to czujnik uniemo¿liwi zablokowanie zamka.

Je�li dojdzie do sytuacji w której czujnik wykryje zamkniêcie drzwi, jednak  w krótkim
czasie po tym zdarzeniu zostan¹ one ponownie otwarte to rygiel zamka zostanie
wysuniêty (mimo ¿e drzwi nie zosta³y poprawnie zamkniête).  Po up³ywie ok. 2 s rygiel
zamka zostanie wsuniêty umo¿liwiaj¹c ponowne zamkniêcie drzwi  (sytuacja taka
mo¿e mieæ miejsce np. przy trza�niêciu drzwiami).
Je�li zamek zosta³ odblokowany przy pomocy klucza, a drzwi nie zosta³y otworzone
w ci¹gu 12 s to zamek zostanie automatycznie zablokowany.
W zamku znajduje rolka s³u¿¹ca do pozycjonowania po³o¿enia drzwi wzglêdem futryny.
Rolka ta powoduje ¿e zamkniêcie i otwarcie drzwi wymaga u¿ycia pewnej si³y, co
eliminuje do minimum przypadkowe otwarcie lub zamkniêcie drzwi przy odblokowanym
zamku. Docisk rolki do p³askownika zamontowanego w futrynie jest regulowany- s³u¿y
do tego celu �ruba znajduj¹ca siê w dolnej czê�ci korpusu zamka (patrz rys. 4).
Je�li drzwi zamykane s¹ przez samozamykacz to wskazane jest aby rolka by³a
ca³kowicie schowana wewn¹trz zamka.



Instalowanie zamka i jego pod³¹czenie do linii sterowania zewnêtrznego

- Przygotowaæ otwór w drzwiach zamka zgodnie z rys. 3,
- Wykonaæ otwór na wylot zgodnie z rys. 3 do wk³adki bêbenkowej,
- Wykonaæ otwory, przez które wyprowadzone zostan¹ przewody,
- Dokonaæ regulacji wysuniêcia rolki w-g wzoru: szeroko�æ szczeliny miêdzy drzwiami

a futryn¹ + 3 mm,
- Wykonaæ po³¹czenia elektryczne zgodnie z rys. 1,

(Pierwsza nó¿ka styku zamka oznaczona trójk¹tem),
- Wstawiæ zamek w otwór w drzwiach i wyprowadziæ przewody,
- Zamocowaæ zamek za pomoc¹ dwóch wkrêtów,
- O ile to konieczne wstawiæ wk³adkê bêbenkowa i zablokowaæ j¹ wkrêtem M5x55
- Upewniæ siê, ¿e zamek otwiera siê za pomoc¹ klucza, a rygiel chowa siê bez 

problemu.
- Wyznaczyæ miejsce monta¿u p³askownika w futrynie drzwi,
- Wykonaæ wpust o g³êboko�ci 3mm dla mocowania p³askownika,
- Wykonaæ otwory o �rednicy 12mm pod magnes oraz wpust o g³êboko�ci 20mm do

rygla,
- Zamocowaæ p³askownik  za pomoc¹ trzech wkrêtów,
- Zamkn¹æ drzwi i sprawdziæ dzia³anie zamka.

Kompletacja zestawu
1. Zamek elektromechaniczny z³o¿ony      1szt
2. P³askownik H=20mm* w zestawie z magnesem        1szt
3. Wkrêt M5x55 do mocowania wk³adki bêbenkowej        1szt
4. Zaciski do pod³¹czenia do linii zewnêtrznego sterowania      1szt
5. �ruba mocowania zamka i p³askownika               5 szt
6. Instrukcja instalatora i u¿ytkownika        1 szt
7. Opakowanie       1szt
* Na zamówienie zamek mo¿e byæ wyposa¿ony w p³askownik  H=24mm.

Dane techniczne
1. Dopuszczalny nacisk na rygiel        1000 Kg
2. Maksymalne wysuniêcie rygla            20 mm
3. Czas wysuniêcia i wsuniêcia rygla         0,17 s
4. Odleg³o�æ od p³askownika zamka do �rodka wk³adki    50 mm
5. Ilo�æ cykli otwarcie/zamkniêcie na dobê              < 100
6. Trwa³o�æ zamka               200000* cykli
7. Napiêcie zasilania min � max             5 � 15 V
8. Maksymalny pobór pr¹du (< 0,2 sek.)        1,4* A
9. Pr¹d w stanie czuwania  < 18* uA
10. Max pr¹d obci¹¿enia sygna³u na wyj�ciu �DOOR� < 0,5 A
11. Temperatura otoczenia -26...+60 oC
12. Masa zamka w opakowaniu      < 0,8 kg
13. Wymiary opakowania      240x95x30
* przy temperaturze otoczenia T= 20 oC
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Instalowanie zamka i jego pod³¹czenie do linii sterowania zewnêtrznego

- Przygotowaæ otwór w drzwiach zamka zgodnie z rys. 3,
- Wykonaæ otwór na wylot zgodnie z rys. 3 do wk³adki bêbenkowej,
- Wykonaæ otwory, przez które wyprowadzone zostan¹ przewody,
- Dokonaæ regulacji wysuniêcia rolki w-g wzoru: szeroko�æ szczeliny miêdzy drzwiami

a futryn¹ + 3 mm,
- Wykonaæ po³¹czenia elektryczne zgodnie z rys. 1,

(Pierwsza nó¿ka styku zamka oznaczona trójk¹tem),
- Wstawiæ zamek w otwór w drzwiach i wyprowadziæ przewody,
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- O ile to konieczne wstawiæ wk³adkê bêbenkowa i zablokowaæ j¹ wkrêtem M5x55
- Upewniæ siê, ¿e zamek otwiera siê za pomoc¹ klucza, a rygiel chowa siê bez 

problemu.
- Wyznaczyæ miejsce monta¿u p³askownika w futrynie drzwi,
- Wykonaæ wpust o g³êboko�ci 3mm dla mocowania p³askownika,
- Wykonaæ otwory o �rednicy 12mm pod magnes oraz wpust o g³êboko�ci 20mm do

rygla,
- Zamocowaæ p³askownik  za pomoc¹ trzech wkrêtów,
- Zamkn¹æ drzwi i sprawdziæ dzia³anie zamka.
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1. Zamek elektromechaniczny z³o¿ony      1szt
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* Na zamówienie zamek mo¿e byæ wyposa¿ony w p³askownik  H=24mm.

Dane techniczne
1. Dopuszczalny nacisk na rygiel        1000 Kg
2. Maksymalne wysuniêcie rygla            20 mm
3. Czas wysuniêcia i wsuniêcia rygla         0,17 s
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7. Napiêcie zasilania min � max             5 � 15 V
8. Maksymalny pobór pr¹du (< 0,2 sek.)        1,4* A
9. Pr¹d w stanie czuwania  < 18* uA
10. Max pr¹d obci¹¿enia sygna³u na wyj�ciu �DOOR� < 0,5 A
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