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PRZEZNACZENIE I BUDOWA 

 
Mikroprocesorowy zamek szyfrowy SL1000 przeznaczony jest do 
pracy w antyw³amaniowym systemie  alarmowym. Równolegle i 
jednocze�nie do tego zastosowania mo¿e pe³niæ funkcjê 
samodzielnego uk³adu kontroli dostêpu opartego na zastosowaniu 
elektrozaczepu.  
Zamek SL1000 posiada trzy wyj�cia. Dwa z nich s¹  wyj�ciami 
tranzystorowymi, trzecie za� jest wyj�ciem przeka�nikowym z par¹ 
styków NO/NC. Zamek posiada cztery kody które umo¿liwiaj¹ jego 
programowanie oraz sterowanie jego wyj�ciami. Kody zamka oraz 
parametry konfiguruj¹ce jego pracê s¹ przechowywane w nieulotnej 
przy braku zasilania pamiêci EEPROM. Ró¿ne warianty konfiguracji 
zamka umo¿liwiaj¹ efektywne dopasowanie sposobu jego pracy do 
potrzeb konkretnego zastosowania. 
Klawiatura zamka wykonana na bazie silikonu syntetycznego 
gwarantuje du¿¹ niezawodno�æ dzia³ania i dziêki delikatnemu 
pod�wietleniu jest ³atwa w obs³udze w warunkach ciemno�ci. Zamek 
SL1000 dostêpny jest w kilku wariantach wykonania ró¿ni¹cych siê 
konstrukcj¹ mechaniczn¹. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje zamka 
SL1000: 
 

SL1000A Obudowa metalowa, klawiatura pod�wietlana, 
ogólnodostêpna 

SL1000B Obudowa z tworzywa sztucznego (ABS), klawiatura 
pod�wietlana,  ogólnodostêpna. 

SL1000C Obudowa metalowa z klapk¹ chroni¹c¹ dostêp do 
klawiatury. Klawiatura pod�wietlana. 

SL1000H 
Obudowa metalowa, szczelna, z klapk¹ chroni¹c¹ 
dostêp do klawiatury. Zamek przystosowany jest do 
pracy w warunkach zewnêtrznych. 

 
INSTALACJA ZAMKA 
 
Zamek nale¿y umie�ciæ na pionowym fragmencie konstrukcji. W 
przypadku pod³¹czenia elektrozaczepu do wyj�cia przeka�nikowego 
nale¿y przestrzegaæ zasady aby minus zasilania zamka i 
elektrozaczepu doprowadziæ osobnymi przewodami do zasilacza. 
Zastosowanie tej zasady umo¿liwia unikniêcie zak³óceñ zasilania 
zamka podczas sterowania elektrozaczepem. Równolegle do styków 
przeka�nika w zamku do³¹czony jest element  antyprzepiêciowy 
(warystor), który eliminuje konieczno�æ stosowania innych 
elementów zabezpieczaj¹cych styki przeka�nika przed przepiêciami 
powstaj¹cymi podczas sterowania elektrozaczepem lub innym 
obci¹¿eniem indukcyjnym. Zamki serii SL1000 z wyj¹tkiem zamka 
SL1000H nale¿y instalowaæ w pomieszczeniach chronionych przed 
wp³ywami atmosferycznymi z dala od �róde³ ciep³a i wilgoci. Zamek 
SL1000H jest zabezpieczony przed wp³ywami atmosferycznymi w 
szczególno�ci przed deszczem i �niegiem i dlatego mo¿e byæ 
umieszczony na zewnêtrznej �cianie budynku bez dodatkowych 
zabezpieczeñ.  
 
WYJ�CIA SZYFRATORA 
 
WYJ�CIE PRZEKA�NIKOWE 
Wyj�cie przeka�nikowe mo¿e byæ sterowane w trybie 
monostabilnym lub bistabilnym. Za³¹czenie przeka�nika jest 
sygnalizowane �wieceniem wska�nika led OTWARTE, natomiast 
jego wy³¹czenie, �wieceniem wska�nika led ZAMKNIÊTE. Styki 
przeka�nika zabezpieczone s¹ przed przepiêciami warystorem 
tlenkowym. Zastosowanie tego zabezpieczenia w przypadku 
sterowania obci¹¿eniem indukcyjnym, jakim jest elektrozaczep 
znaczne zwiêksza ¿ywotno�æ styków przeka�nika. 
 
WYJ�CIE TRANZYSTOROWE AUX 
Wyj�cie to w stanie za³¹czenia zwiera do³¹czony do niego potencja³ 
z minusem zasilania zamka, natomiast wy³¹czone, znajduje siê w 
stanie wysokiej impedancji. Wyj�cie AUX mo¿e byæ sterowane w 
trybie monostabilnym lub bistabilnym. Potencja³ do³¹czony do tego 
wyj�cia nie mo¿e przekroczyæ warto�ci dodatniego potencja³u 
napiêcia zasilania zamka a prze³¹czany pr¹d warto�ci 150 mA.  
 
WYJ�CIE TRANZYSTOROWE PREALARM 
Wyj�cie to w stanie za³¹czenia zwiera do³¹czony do niego potencja³ 
z minusem zasilania zamka, natomiast wy³¹czone znajduje siê w 

stanie wysokiej impedancji. Wyj�cie to zostaje za³¹czane w celu 
sygnalizacji funkcji PREALARM-DURESS lub mo¿e retransmitowaæ 
stan naci�niêcia przycisku [#] w funkcji BELL. Potencja³ do³¹czony  
do tego wyj�cia nie mo¿e przekroczyæ warto�ci dodatniego 
potencja³u napiêcia zasilania zamka a prze³¹czany pr¹d warto�ci 
150 mA. 
  
STEROWANIE WYJ�CIAMI 
 
Wyj�cie przeka�nikowe i wyj�cie AUX s¹ sterowane odpowiednimi 
kodami zamka i mog¹ byæ pracowaæ w trybie monostabilnym lub 
bistabilnym. Wyj�cie PREALARM mo¿e byæ sterowane funkcj¹ 
PREALARM-DURESS lub funkcj¹ BELL. Wybór trybu pracy wyj�æ 
przeprowadza siê przy pomocy zworek konfiguruj¹cych 
znajduj¹cych siê na p³ytce uk³adu elektronicznego zamka. 
 
TRYB MONOSTABILNY PRACY WYJ�CIA 
Wyj�cie pracuj¹ce w tym trybie normalnie znajduje siê w stanie 
wy³¹czenia. Podanie komendy 3 lub komendy 6 powoduje 
za³¹czenie wyj�cia na okres zw³oki czasowej (parametry [C4C5]) po 
up³ywie której wyj�cie powraca do stanu normalnego czyli stanu 
wy³¹czenia. Je¿eli w trakcie za³¹czenia wyj�cia ponownie zostanie 
u¿yta komenda powoduj¹ca jego za³¹czenie to okres za³¹czenia 
wyd³u¿a siê o czas zw³oki [C4C5] liczonym od momentu 
wprowadzenia ostatniej komendy. Czas zw³oki na wyj�ciu 
monostabilnym mo¿e byæ ustawiony w zakresie od 1 do 99 sek. 
 
TRYB BISTABILNYM PRACY WYJ�CIA 
Ka¿dorazowe wydanie komendy steruj¹cej wyj�ciem ustawionym w 
trybie bistabilnym powoduje prze³¹czenie wyj�cia do stanu 
przeciwnego ni¿ ten stan w którym siê wyj�cie znajdowa³o przed jej 
wprowadzeniem. Prze³¹czenie wyj�cia mo¿e odbywaæ siê 
natychmiast po wydaniu komendy 1 lub z zw³ok¹ czasow¹ jak ma to 
miejsce w przypadku komendy 5. Gdy jest za³¹czony kod 
skarbcowy [KS] to przej�cie wyj�cia sterowanego w trybie 
bistabilnym ze stanu wy³¹czenia do stanu za³¹czenia wymaga 
dodatkowo podania po kodzie g³ównym [KG] kodu 
skarbcowego [KS](komenda 8). Powrót wyj�cia ze stanu 
za³¹czenia do stanu wy³¹czenia nie wymaga stosowania kodu 
skarbcowego i nastêpuje jedynie po podaniu kodu g³ównego 
(komenda 1) lub mo¿e nast¹piæ po wprowadzeniu kodu 
zamykaj¹cego [KZ] (komenda 7). Po za³¹czeniu zasilania wyj�cie 
bistabilne ustawia siê automatycznie w stanie wy³¹czenia. 
 
WSKA�NIK LED � SYSTEM 
 
Podanie minusa zasilania na zacisk LED znajduj¹cy siê na listwie 
pod³¹czeniowej  zamka powoduje �wiecenie wska�nika led 
SYSTEM. Wykorzystanie tego wska�nika jest dowolne i zale¿y od 
instalatora. Led ten mo¿e sygnalizowaæ na przyk³ad wej�cie systemu 
alarmowego w stan dozoru, alarmu, awarii itp. Wska�nik led 
SYSTEM mo¿e byæ z powodzeniem sterowany z dowolnego wyj�cia 
typu otwarty kolektor np. PREALARM, AUX lub innego np. wyj�cia 
programowalnego (PGM) centrali alarmowej.  
 
FUNKCJA PREALARM�DURESS 
 
Funkcjê PREALARM-DURESS wykorzystuje siê zwykle w celu 
sygnalizacji manipulacji na klawiaturze zamka lub generacji alarmu 
cichego w nastêpstwie u¿ycia kodu g³ównego pod przymusem (cyfra 
C3=0). 
Funkcja ta powoduje za³¹czenie wyj�cia tranzystorowego 
PREALARM w nastêpstwie trzech nieudanych prób wprowadzenia 
kodu lub w nastêpstwie u¿ycia komendy 2. 
Je¿eli za³¹czenie wyj�cia PREALARM nast¹pi³o w wyniku trzech 
nieudanych prób wprowadzenia kodu to towarzyszy mu dodatkowo 
generacja krótkich sygna³ów akustycznych i blokowanie klawiatury. 
W przypadku za³¹czania wyj�cia PREALARM w nastêpstwie u¿ycia 
komendy 2 klawiatura jest nadal aktywna i umo¿liwia wprowadzanie 
innych komend. Komendê 2 mo¿na u¿ywaæ ³¹cznie z komend¹ 3 
tzn. wprowadzaj¹c [KG][N][*][#] lub [KG][N][#][*]. 
 
 
 
 
 
FUNKCJA BELL 
  
Dzia³anie tej funkcji polega na za³¹czeniu wyj�cia PREALARM 
nastêpuj¹cego w wyniku naci�niêciu klawisza [#] trwaj¹cego d³u¿ej 



ni¿ 0.5 sek. Wyj�cie pozostaje w stanie za³¹czenia tak d³ugo jak 
klawisz [#] pozostaje naci�niêty. Po zwolnieniu klawisza [#] wyj�cie 
pozostaje jeszcze w stanie za³¹czenia przez dwie sekundy po czym 
wraca do stanu wy³¹czenia. Funkcjê t¹ zwykle wykorzystuje siê w 
celu sygnalizacji  chêci wej�cia do pomieszczenia lub w celu 
przywo³ania obs³ugi obiektu. 
 
KOMENDY ZAMKA 
 
Zamek sygnalizuje akustycznie trzy fazy wprowadzenia komendy : 
- jednym krótkim sygna³em (*) sygnalizuje naci�niêcie dowolnego 

klawisza  
- dwoma seriami po dwa sygna³y (** **) sygnalizuje poprawne 

wprowadzenie czê�ci  komendy i stan oczekiwania na 
wprowadzenie jej dalszej czê�ci 

- seri¹ trzech sygna³ów (***) sygnalizuje poprawne 
wprowadzenie ca³ej komendy 

- jednym d³ugim sygna³em (-) trwaj¹cym ok. 2s sygnalizuje b³¹d 
 

Komenda 1 

[KG][#] 

Prze³¹cza wyj�cie sterowane w trybie bistabilnym do 
stanu przeciwnego wzglêdem tego stanu w którym 
siê znajdowa³o wyj�cie przed wydaniem w/w 
komendy. W przypadku gdy konfiguracja dopuszcza 
stosowanie kodu skarbcowego to w celu 
prze³¹czenia wyj�cia bistabilnego do stanu 
za³¹czenia potrzebne jest dodatkowo wprowadzenie 
kodu [KS] (patrz Komenda 8). 

Komenda 2 

[KG][N][#] 

Prze³¹cza wyj�cie bistabilne w stan przeciwny 
dodatkowo mo¿e powodowaæ za³¹czenie wyj�cia 
PREALARM je�li w konfiguracji przypisano je do 
sygnalizacji funkcji PREALARM-DURESS. 

Komenda 3 

[KG][*][#] 
Za³¹cza wyj�cie sterowane w trybie monostabilnym 
na czas zw³oki czasowej i jest równowa¿ne 
dzia³aniu komendy 6 . 

Komenda 4 
[KG][*][*][#] Zezwala na jednokrotne u¿ycie komendy 7. 

Komenda 5 

[KG][*][*][*][#] 
[G][M][M][#]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA ! 

Prze³¹cza wyj�cie sterowane w trybie bistabilnym 
po up³ywie G-godzin i MM-minut. Ilo�æ godzin G 
musi zawieraæ siê w przedziale od 0 do 9 a minut 
MM w przedziale od 00 do 59. Je¿eli w trakcie 
trwania komendy 5 nast¹pi ponowne jej u¿ycie to 
stare warto�ci G i MM zostaj¹ zast¹pione nowymi, 
ostatnio podanymi. Je¿eli w trakcie wykonywania 
komendy 5 nast¹pi u¿ycie komendy 1 to komenda 5 
zostaje skasowana i zamek  natychmiast prze³¹cza 
wyj�cie sterowane w trybie bistabilnym. Je�li zamek 
znajduje siê w trybie wykonywania komendy 5  a do 
momentu koñca odliczania zw³oki pozosta³o wiêcej 
ni¿ 15 minut zamek co minutê generuje krótki 
sygna³ akustyczny. Je¿eli do momentu koñca zw³oki 
zosta³o mniej ni¿ 15 minut zamek co 2 sekundy 
generuje sygna³ akustyczny ostrzegaj¹c w ten 
sposób o zbli¿aj¹cej siê chwili prze³¹czenia wyj�cia 
bistabilnego. 
W przypadku gdy stosowanie kodu [KS] jest 
za³¹czone to zamek  akceptuje komendê 5 tylko 
w przypadku wyj�cia ze stanu za³¹czenia do 
stanu wy³¹czenia. 

Komenda 6 

[KD][#] Za³¹cza wyj�cie sterowane w trybie monostabilnym 
na okres zw³oki czasowej [C4C5] sek. 

Komenda 7 

[KZ][#] 

Powoduje przej�cie wyj�cia sterowanego w trybie 
bistabilnym z stanu za³¹czenia do stanu wy³¹czenia 
o ile zezwolono na to kodem g³ównym (komenda 4). 
Ka¿de wydanie tej komendy wymaga osobnego 
zezwolenia. 

Komenda 8 

[KG][#][KS][#] 

Je¿eli stosowanie kodu [KS] zosta³o za³¹czone 
podczas konfiguracji (cyfra  [C2]=[1]) to tylko 
wydanie tej komendy umo¿liwia prze³¹czenie 
wyj�cia bistabilnego ze stanu wy³¹czenia do stanu 
za³¹czenia. Kod [KS] musi byæ wprowadzony w 
czasie 30 sek. od momentu wprowadzenia kodu 
[KG]. 

Komenda 9 

[#] 

Normalnie znak ten koñczy wprowadzanie kodu. 
Dodatkowo jednak w przypadku gdy podczas 
konfiguracji zamka cyfrze [C3] nadano warto�æ [1] to 
d³u¿szemu naci�niêciu klawisza [#] towarzyszy 

za³¹czenie wyj�cia PREALARM. Po zwolnieniu 
klawisza wyj�cie pozostaje w stanie za³¹czenia 
jeszcze przez 2 sek. po czym powraca do stanu 
wy³¹czenia. Dzia³anie klawisza [#] mo¿na 
wykorzystaæ do realizacji akustycznej lub �wietlnej 
sygnalizacji chêci wej�cia do kontrolowanego przez 
zamek pomieszczenia lub obiektu. 

 
KODY ZAMKA 
 
Kod G³ówny [KG] 
Kod ten mo¿e sk³adaæ siê od 2 do 6 cyfr. Kod ten umo¿liwia 
sterowanie wszystkimi wyj�ciami zamka oraz jego programowanie. 
 
Kod Skarbcowy [KS] 
D³ugo�æ tego kodu jest sta³a i wynosi cztery cyfry. Stosowanie tego 
kodu mo¿e byæ dozwolone lub zabronione w czasie konfiguracji 
zamka [C2]. 
Je¿eli dzia³anie kodu [KS] jest dozwolone to podanie tego kodu 
jest wymagane po wprowadzeniu kodu g³ównego [KG] celem 
prze³¹czenia wyj�cia sterowanego w trybie bistabilnym do 
stanu za³¹czenia. 
 
Kod Drzwiowy [KD] 
Kod ten sk³ada siê z czterech cyfr i steruje jedynie wyj�ciem 
pracuj¹cym w trybie monostabilnym. Kod ten umo¿liwia za³¹czenie 
wyj�cia monostabilnego na czas zw³oki czasowej [C4C5]. 
 
Kod Zamykaj¹cy [KZ] 
Kod ten sk³ada siê z czterech cyfr i dzia³a jedynie w odniesieniu do 
wyj�cia pracuj¹cego w trybie bistabilnym. U¿ycie tego kodu 
powoduje przej�cie wyj�cia bistabilnego ze stanu za³¹czenia do 
stanu wy³¹czenia. U¿ycie tego kodu wymaga ka¿dorazowo 
zezwolenia komend¹ 4. 
 
KONFIGURACJA ZAMKA - EEPROM RESET 
 
W celu przeprowadzenia konfiguracji zamka nale¿y przeprowadziæ 
procedurê EEPROM RESET a nastêpnie wprowadziæ piêæ cyfr 
[C1..C5] konfiguruj¹cych pracê zamka.  
 
Czynno�ci te nale¿y wykonaæ w nastêpuj¹cej kolejno�ci: 
- wy³¹czyæ zasilanie  
- zworê z pozycji NORMAL przenie�æ na pozycjê EEPROM 

RESET 
- umie�ciæ zwory konfiguruj¹ce tryby pracy wyj�æ (patrz tabela 

konfiguracji wyj�æ) 
- w³¹czyæ zasilanie 
- zamek sygnalizuje RESET pamiêci EEPROM krótkimi 

sygna³ami akustycznymi  ( *      *      *      *   ...); 
- przywróciæ zworê z pozycji EEPROM RESET na pozycjê 

NORMAL 
- odczekaæ do momentu pojawienia siê sygna³u:   **   **  (dwie 

serie po dwa sygna³y); 
- wprowadziæ piêæ cyfr [C1..C5]  konfiguruj¹cych pracê zamka 
- odczekaæ do momentu gdy zamek zapamiêta nowe warto�ci i 

zasygnalizuje to seri¹ trzech sygna³ów akustycznych    ( ***); 
Zamek jest gotowy do pracy. 
 

Znaczenie cyfr konfiguruj¹cych zamek: 
[C1] zezwala na wielokrotne reprogramowanie kodów 

 [0] programowanie kodów zamka dozwolone jednokrotnie 
 [1] programowanie kodów dozwolone dowoln¹ ilo�æ razy 

 

Je¿eli programowanie kodów zostanie dozwolone jednokrotnie 
[C1]=[0] to po zakoñczeniu konfiguracji zamek umo¿liwia tylko 
jednokrotn¹ próbê zaprogramowania kodu i jego ponowna 
zmiana wymaga wykonania procedury EEPROM RESET. 

[C2] zezwala na stosowanie kodu [KS] 
 [0] wy³¹cza u¿ywanie kodu skarbcowego [KS] 
 [1] za³¹cza u¿ywanie kodu skarbcowego [KS] 

[C3]  okre�la funkcjê wyj�cia PREALARM 
 [0] wyj�cie sygnalizuje funkcjê PREALARM-DURESS 
 [1] wyj�cie sygnalizuje funkcjê BELL 

[C4C5] okre�la czas za³¹czenia wyj�cia w trybie monostabilnym 
(00..99 sek.) 

 
 
 
Wprowadzenie cyfry [C5] koñczy konfiguracjê zamka SL1000 i 
powoduje zapamiêtanie poczynionych zmian. Po zakoñczeniu 



konfiguracji kodom zamka automatycznie zostaj¹ nadane ich 
postacie  domy�lne tzn.: 
 
 [KG] ; [1234] 
 [KS] ; [9999] 
 [KD] ; [1111] 
 [KZ] ; [2222] 
 
Pope³nienie b³êdu w czasie wprowadzania cyfr [C1..C5] przez 
wprowadzenie niedozwolonej warto�ci powoduje wygenerowanie 
sygna³u b³êdu, skasowanie  wcze�niej wprowadzonych ustawieñ i 
powrót na pocz¹tek procedury konfiguracji, nale¿y wtedy ponownie 
dokonaæ wprowadzenia cyfr [C1...C5]. 
 
Przyk³ad. 
Instalator wykona³ RESET pamiêci EEPROM i bezpo�rednio po nim 
wprowadzi³ cyfry [1][0][1][2][5], oznacza to ¿e:  
- programowanie kodów jest dozwolone dowoln¹ ilo�æ razy 

[C1]=[1] 
- stosowanie kodu [KS] zosta³o wy³¹czone  

[C2]=[0] 
- wyj�cie PREALARM sygnalizuje d³ugie naci�niêcie klawisza 

[#][C3]=[1] 
- wyj�cie monostabilne posiada zw³okê czasow¹ 25 sek. 

[C4C5]=[25] 
 
PROGRAMOWANIE KODÓW 
 
W zale¿no�ci od ustawienia w konfiguracji, programowanie kodów 
mo¿e byæ przeprowadzone tylko jeden raz po wyj�ciu z procedury 
EEPROM RESET ([C1]=[0]) lub mo¿e byæ przeprowadzane dowoln¹ 
ilo�æ razy ([C1]=[1]). Programowanie kodów przeprowadza siê wg 
schematu: 
 
[*] [STARY KG] [#] [NOWY KG] [#] [NOWY KG] [#] { [#] }  
[NOWY KD] [#] { [#] } [NOWY KZ] [#] 
 
UWAGA ! 
Wprowadzenie znaku [#] w miejscach wskazanych przez nawiasy { } 
umo¿liwia wcze�niejsze wyj�cie z funkcji programowania kodów z 
zapamiêtaniem ju¿ poczynionych zmian.  
 
O ile w czasie konfiguracji stosowanie kodu [KS] zosta³o za³¹czone 
[C2]=[1], to jego reprogramowanie przeprowadza siê wg schematu: 
 
[*] [STARY KS] [#] [NOWY KS ] [#] [NOWY KS] [#] 
 
DANE TECHNICZNE  
 
Zasilanie 11...15 Vdc 
Pobór pr¹du typ. 15mA 
Pobór pr¹du z za³¹czonym przeka�nikiem maks. 60mA  
Obci¹¿alno�æ wyj�cia przeka�nikowego: max.1.5A 24Vdc 
Obci¹¿alno�æ wyj�æ PREALARM i AUX: max. 150mA  
Zakres temperatur pracy:                            -20 ... +50 �C 
 
ZASADY GWARANCJI 
 

Producent urz¹dzenia zobowi¹zuje siê przez okres 12 
miesiêcy od daty jego sprzeda¿y, lecz nie d³u¿szym ni¿  18 miesiêcy 
od daty jego produkcji, do bezp³atnych napraw uszkodzeñ 
powsta³ych z winy producenta. Gwarancja nie ma zastosowania i 
traci wa¿no�æ w przypadku uszkodzeñ powsta³ych nie z winy 
producenta, w szczególno�ci takich jak wy³adowania atmosferyczne, 
przekroczenie nominalnych warunków zasilania, udary 
mechaniczne, zalanie p³ynami oraz niew³a�ciwym zastosowaniem 
urz¹dzenia. Utrata gwarancji nastêpuje równie¿ w nastêpstwie 
nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji urz¹dzenia. Producent 
zobowi¹zuje siê w ramach wa¿no�ci gwarancji do bezp³atnej 
naprawy urz¹dzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
urz¹dzenia do producenta. 
W ¿adnym przypadku producent urz¹dzenia nie odpowiada za 
bezpo�rednie skutki uszkodzenia, utratê przewidywanych 
dochodów, stratê czasu b¹d� szkody które poniós³ nabywca 
urz¹dzenia na skutek nieprawid³owego jego dzia³ania. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1 
SL1000B 
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Przyk³ad konfiguracji zamka szyfrowego SL 1000A 
 
Za³o¿ono, ¿e zamek bêdzie spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje: 
 

• sterowanie elekrozaczepem celem otwarcia drzwi na czas 10 sek. (wyj. przeka�nikowe w trybie monostabilnym) 
• sterowanie za³¹czaniem systemu alarmowego (wyj. AUX w trybie bistabilnym) 
• wska�nik LED SYSTEM ma informowaæ o z³¹czeniu systemu alarmowego w stan dozoru 
• wyj�cie PREALARM ma sygnalizowaæ manipulacje przy klawiaturze oraz otwarcie pod przymusem sygna³em 

akustycznym w pomieszczeniu ochrony obiektu 
• programowanie kodów ma byæ dozwolone dowoln¹ ilo�æ razy. 

 
Celem takiego wykorzystania zamka SL 1000 nale¿y wykonaæ po³¹czenia zgodnie z poni¿szym schematem oraz przeprowadziæ 
RESET pamiêci EEPROM wg. opisu poni¿ej:   
 

• wy³¹czyæ zasilanie; 
• zworê z pozycji NORMAL (J6) przenie�æ na pozycjê EEPROM RESET (J5); 
• umie�ciæ zwory konfiguracyjne na pozycjach J2 i J4  (wyj�cie przeka�nikowe monostabilne, wyj�cie tranzystorowe 

bistabilne); 
• zworê konfiguruj¹c¹ wyj�cie przeka�nikowe  umie�ciæ na pozycji NO; 
• za³¹czyæ zasilanie; 
• zamek sygnalizuje RESET pamiêci EEPROM krótkimi sygna³ami akustycznymi  ( *      *      *      *   ...); 
• przenie�æ zworê z pozycji J5 na pozycjê J6 (pozycja normalna); 
• odczekaæ do momentu pojawienia siê sygna³u:   **   **  (dwie serie po dwa sygna³y); 
• wprowadziæ nastêpuj¹ce cyfry konfiguruj¹ce zamek: [1] [1] [0] [1] [0]; 
• odczekaæ do momentu gdy zamek zapamiêta nowe warto�ci i zasygnalizuje to seri¹ trzech sygna³ów akustycznych    ( 

***). 
Zamek jest gotowy do pracy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPROGRAMOWANIE KODÓW ZAMKA 
 

Zmiana kodu: KG [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWYKG][#][#] 

Zmiana kodu: KG + KD [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWYKG][#][NOWY KD][#][#]  

Zmiana kodu: KD [*][STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KG][#][NOWY KD][#][#]  

Zmiana kodu: KG + KD + KZ [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWY KG][#][NOWY KD][#][NOWY KZ][#]  

Zmiana kodu: KZ [*][STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KD][#][NOWY KZ][#]  

Zmiana kodu: KS [*][STARY KS][#][NOWY KS][#][NOWYKS][#] 
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Przyk³ad konfiguracji zamka szyfrowego SL 1000B 
 
Za³o¿ono, ¿e zamek bêdzie spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje: 
 

• sterowanie elekrozaczepem celem otwarcia drzwi na czas 10 sek. (wyj. przeka�nikowe w trybie monostabilnym) 
• sterowanie za³¹czaniem systemu alarmowego (wyj. AUX w trybie bistabilnym) 
• wska�nik LED SYSTEM ma informowaæ o z³¹czeniu systemu alarmowego w stan dozoru 
• wyj�cie PREALARM ma sygnalizowaæ manipulacje przy klawiaturze oraz otwarcie pod przymusem sygna³em 

akustycznym w pomieszczeniu ochrony obiektu 
• programowanie kodów ma byæ dozwolone dowoln¹ ilo�æ razy. 

 
Celem takiego wykorzystania zamka SL 1000 nale¿y wykonaæ po³¹czenia zgodnie z poni¿szym schematem oraz przeprowadziæ 
RESET pamiêci EEPROM wg. opisu poni¿ej:   
 

• wy³¹czyæ zasilanie; 
• zworê z pozycji NORMAL (PZ5) przenie�æ na pozycjê EEPROM RESET (PZ3); 
• umie�ciæ zwory konfiguracyjne na pozycjach PZ6 i PZ8  (wyj�cie przeka�nikowe monostabilne, wyj�cie tranzystorowe 

bistabilne); 
• za³¹czyæ zasilanie; 
• zamek sygnalizuje RESET pamiêci EEPROM krótkimi sygna³ami akustycznymi  ( *      *      *      *   ...); 
• przenie�æ zworê z pozycji PZ3 na pozycjê PZ5 (pozycja normalna); 
• odczekaæ do momentu pojawienia siê sygna³u:   **   **  (dwie serie po dwa sygna³y); 
• wprowadziæ nastêpuj¹ce cyfry konfiguruj¹ce zamek: [1] [1] [0] [1] [0] 
• odczekaæ do momentu gdy zamek zapamiêta nowe warto�ci i zasygnalizuje to seri¹ trzech sygna³ów akustycznych    ( 

***). 
Zamek jest gotowy do pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPROGRAMOWANIE KODÓW ZAMKA 
 

Zmiana kodu: KG [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWYKG][#][#] 

Zmiana kodu: KG + KD [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWYKG][#][NOWY KD][#][#]  

Zmiana kodu: KD [*][STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KG][#][NOWY KD][#][#]  

Zmiana kodu: KG + KD + KZ [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWY KG][#][NOWY KD][#][NOWY KZ][#]  

Zmiana kodu: KZ [*][STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KD][#][NOWY KZ][#]  

Zmiana kodu: KS [*][STARY KS][#][NOWY KS][#][NOWYKS][#] 

 

•

•

•

• 

ZASILACZ 12V DC 

GND 

CENTRALA ALARMOWA 

Wyjœcie PGM 
Za³¹ czane w tr ybie dozoru 

Wejœcie 
steruj¹ ce dozorem  

Sygnalizator 
 akustyczny 

Elektrozaczep 

ZAMEK SL 1000B  
COM

NO

NC

PREALARM

AUX

LED SYSTEM

TAMPER

TAMPER

GND

+  12 V DC

EEPROM 
RESET 

Miejsce 
normalne 

PZ 3
PZ 5

PZ 4
PZ 6

PZ 8
PZ 7



Przyk³ad konfiguracji zamka szyfrowego SL 1000C, SL 1000H 
 
Za³o¿ono, ¿e zamek bêdzie spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje: 
 

• sterowanie elekrozaczepem celem otwarcia drzwi na czas 10 sek. (wyj. przeka�nikowe w trybie monostabilnym) 
• sterowanie za³¹czaniem systemu alarmowego (wyj. AUX w trybie bistabilnym) 
• wska�nik LED SYSTEM ma informowaæ o z³¹czeniu systemu alarmowego w stan dozoru 
• wyj�cie PREALARM ma sygnalizowaæ manipulacje przy klawiaturze oraz otwarcie pod przymusem sygna³em 

akustycznym w pomieszczeniu ochrony obiektu 
• programowanie kodów ma byæ dozwolone dowoln¹ ilo�æ razy. 

 
Celem takiego wykorzystania zamka SL 1000 nale¿y wykonaæ po³¹czenia zgodnie z poni¿szym schematem oraz przeprowadziæ 
RESET pamiêci EEPROM wg. opisu poni¿ej:   
 

• wy³¹czyæ zasilanie; 
• zworê z pozycji NORMAL (J6) przenie�æ na pozycjê EEPROM RESET (J5); 
• umie�ciæ zwory konfiguracyjne na pozycjach J2 i J4  (wyj�cie przeka�nikowe monostabilne, wyj�cie tranzystorowe 

bistabilne); 
• zworê konfiguruj¹c¹ wyj�cie przeka�nikowe  umie�ciæ na pozycji NO; 
• za³¹czyæ zasilanie; 
• zamek sygnalizuje RESET pamiêci EEPROM krótkimi sygna³ami akustycznymi  ( *      *      *      *   ...); 
• przenie�æ zworê z pozycji J5 na pozycjê J6 (pozycja normalna); 
• odczekaæ do momentu pojawienia siê sygna³u:   **   **  (dwie serie po dwa sygna³y); 
• wprowadziæ nastêpuj¹ce cyfry konfiguruj¹ce zamek: [1] [1] [0] [1] [0]; 
• odczekaæ do momentu gdy zamek zapamiêta nowe warto�ci i zasygnalizuje to seri¹ trzech sygna³ów akustycznych    ( 

***). 
Zamek jest gotowy do pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPROGRAMOWANIE KODÓW ZAMKA 
 

Zmiana kodu: KG [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWYKG][#][#] 

Zmiana kodu: KG + KD [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWYKG][#][NOWY KD][#][#]  

Zmiana kodu: KD [*][STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KG][#][NOWY KD][#][#]  

Zmiana kodu: KG + KD + KZ [*][STARY KG][#][NOWY KG][#][NOWY KG][#][NOWY KD][#][NOWY KZ][#]  

Zmiana kodu: KZ [*][STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KG][#][ STARY KD][#][NOWY KZ][#]  

Zmiana kodu: KS [*][STARY KS][#][NOWY KS][#][NOWYKS][#] 
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