
ZAMEK ELEKTRYCZNY   

H1079 INWARD  /  H1079 OUTSWING 

 

Informacje wstępne: 

Elektrozamek znajduje zastosowanie w systemach kontroli dostępu: blokada drzwi, bram, furtek przed nieautoryzowanym 

otwarciem. Łatwy montaż nawierzchniowy gwarantuje powodzenie instalacji na każdych drzwiach: lewych, prawych, 

otwieranych do wewnątrz (model INWARD) lub na zewnątrz (model OUTSWING). Urządzenie działa na zasadzie 

analogicznej do zamków w drzwiach samochodu. Stały rygiel zatrzaskuje się w zamku. 

 

Skład: 

- zamek elektryczny – 1szt 

- wkładka z szyldem - 1 kpl 

- elementy montażowe - 1 kpl 

- klucze - 3 szt 

 

Specyfikacja zamka: 

Bezkolizyjne i bezgłośne zamykanie zamka. 

Możliwa praca pod naciskiem na drzwi. 

Budowa i zasada działania analogiczna do samochodowego zamka drzwiowego. 

Możliwość otwarcia pokrętłem od wewnątrz w dowolnej chwili. 

Możliwość otwarcia kluczem od zewnątrz w dowolnej chwili. 

Możliwość otwarcia zdalnego, elektrycznie. 

Funkcja pamięci. Odblokowany zamek umożliwia otwarcie drzwi aż do ich ponownego zatrzaśnięcia. 

Możliwość instalacji na każdych drzwiach: lewych lub prawych, otwieranych do wewnątrz (model INWARD) lub na 

zewnątrz (model OUTSWING).  

Niezawodny mechanizm: gwarantowane minimum 500.000 cykli 

Pobór prądu: w czasie pracy (impuls) 1 A; w czasie oczekiwania 0 A. 

Wymiary: 130x107x55 mm. 

Temperatura pracy: od -40oC – do +50oC. 

 

Połączenia elektryczne: 

 

Stosować transformator lub zasilacz o napięciu 8-12 V AC/DC i mocy minimum 10W.  

 

Przekrój przewodu zasilającego (miedzianego) w zależności od odległości od zasilacza: 

mm2 Φmm m 

0.3 0.6 8 

0.5 0.8 15 

1 1.2 25 

1.5 1.4 40 

2.5 1.8 60 

 

 



Instalacja mechaniczna: 

Zamocować zamek do skrzydła drzwi możliwie blisko krawędzi tak, aby gniazdo zatrzaskowe bolca mogło zatrzaskiwać się 

w bolcu zamontowanym do ościeżnicy. Zalecany jest montaż w połowie wysokości drzwi. 

Gdy wymagana jest funkcja otwarcie zamka kluczem z zewnątrz, należy uprzednio wywiercić otwór pod wkładkę zamka tak, 

aby listwa wkładki mogła wejść w otwór (lub szczelinę) sterujący z tyłu zamka. Zasady montażu wkładki są typowe dla 

popularnych zamków drzwiowych. 

 

Rysunek poglądowy: 

 

 

 

 

 

 

Obsługa: 

Otwarcie zamka zdalnie, elektrycznie możliwe jest przez podanie impulsu napięciowego (12 V AC lub DC). Zamek posiada 

pamięć, więc nawet krótki impuls napięcia odblokowuje zapadkę zamka. Otwarcie drzwi jest teraz możliwe aż do ich 

ponownego zatrzaśnięcia. Uwaga: nie podawać napięcia na zamek powyżej 8 sek. 

Otwarcie zamka mechaniczne: 

- od wewnątrz pokrętłem. Przekręć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

- od zewnątrz. Dzięki wkładce bębenkowej używając klucza (w zestawie). 

 

 

 

Dane kontaktowe: 

 

MIWI-URMET Sp. z o.o.  ul. Pojezierska 90A  91-341 Łódź 

tel. +48 42 616 21 00  fax. +48 42 616 21 13 

e-mail: miwi@miwiurmet.pl     www.miwiurmet.pl 
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