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Elektronický vrátný eKey/eKey Wireless 

Elektronický vrátný s elektronickým prostupovým zámkem nabízí jednoduchou formu ovládání 

vstupních dveří do objektu se zajištěním přístupu přes číselný PIN nebo RFID kartu. Zajistí tak 

kontrolu nad vstupem do objektu a omezí pohyb nežádoucích osob po objektu. V případě Wireless 

verze lze ovládat zámek pomocí bezdrátových tlačítek nebo přívěšků na klíče. 

Elektronický vrátný nabízí komfort a bezpečnost vašemu objektu. Rychlou instalací a propojením 

díky předpřipravenému postupu a rozvodné krabici se montáž značně zjednodušuje.  

Instalace 
Nainstalujte jednotlivé komponenty podle níže uvedeného popisu. Komponenty jsou závislé na 

typu zvoleného setu při nákupu. Pokud vám bude některý popis instalace nejasný, použijte manuál 

k jednotlivým prvkům nebo kontaktujte dodavatele systému. 

Po nainstalování je systém funkční. Pouze je nutné v závislosti na použitém ovládacím zařízení 

nastavit přístupové kódy nebo naučit RFID karty. 

Propojovací krabice  

Místo pro tuto krabici zvolíme tak, aby nebyla přístupná z venku a bylo 

možné ji co nejsnadněji propojit s ostatními komponenty. Montáž provedeme 

přišroubováním k podkladu. Propojovací krabice obsahuje svorkovnici pro 

připojení jednotlivých komponent.  

Pokud se jedná o typ Wireless je zde ještě instalován bezdrátový modul. Jednotlivé přívody od 

komponent připojujte do svorkovnice ze strany popisu. 

Svorky X1 a X2 lze libovolně využít k propojení zvonkového systému nebo videotelefonu. Pokud 

využíváte nezávislý zvonkový systém nebo videotelefon, nepřipojujte jej k napájení tohoto 

elektronického vrátného. Napájecí zdroj na to není dimenzován.  

Elektrický zámek  

Instalujeme je do zárubní dveří nebo nepohyblivého křídla dveří. Pokud 

nemají přípravu pro elektrický zámek, je nutné vyřezat otvor pro zámek. 

Zámek se instaluje do míst zárubní tak, aby byl schopen blokovat jazýček 

kliky dveří, nikoliv zámkovou západku. Zámek přišroubujeme pomocí čelního 

panelu. Dveře a elektrický zámek seřiďte tak aby nedrhnul a jazyk dveří byl 

celou plochou blokován elektrickým zámkem.  

Elektrický zámek propojíme s propojovací krabicí na svorky Z- a Z+. Je nutné dodržet polaritu: 

(+, -) uvedenou na zámku. 
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Ovládací zařízení (čtečka/klávesnice)   

Montujeme vedle ovládaných dveří ze strany, odkud chceme ovládat zámek. 

Montáž je podle zvoleného typu ovládacího zařízení. Na omítku nebo pod 

omítku do krabice na běžný vypínač světel. Propojujeme výstupní ovládací 

relé a napájení s propojovací krabicí. Přesné zapojení proveďte dle schématu 

zapojení níže. Všechny ovládací zařízení musí mít připojeno vždy napájení a ovládací rele 

elektrického zámku. U napájení dbejte na polaritu přívodu. 

Pozor: U klávesnice GB-100C se nezapojuje svorka COM na T2. Tato klávesnice ji nepoužívá, 

zapojuje se pouze napájení a propojí se svorky T1 s PUSH/NO. Dále je nutné nastavit propojku 

JP2 na 1-2. 

 Odchodové tlačítko (volitelné)  

Používá se zpravidla, pokud je na dveřích z obou stran koule, aby bylo možno 

opouštět uzavřený prostor. Montuje se tedy z vnitřní strany vedle dveří. 

Propojujeme jej s propojovací krabicí na svorky T1 a T2. Při stisku tlačítka 

musí dojít k propojení přívodních kabelů, podle toho vybereme svorky na tlačítku. 

Ovládací tlačítko  (volitelné) 

Toto tlačítko je stejné jako odchodové, s tím rozdílem, že ho má obsluha u sebe 

a může tak na dálku otvírat dveře pro příchozí. Propojujeme s krabicí opět na 

svorky T1 a T2. U krabice s bezdrátovým modulem je možné použít bezdrátová 

tlačítka. 

Pokud používáte videotelefon s možností ovládat elektrický zámek, zjistěte zdali výstup 

videotelefonu funguje jako spínač. Pokud ano, lze jej připojit na svorky T1 a T2 a používat jej 

obdobně jako ovládací tlačítko. Pokud však výstup funguje, jako zdroj napětí pro zámek, nelze jej 

připojit na svorky T1 a T2. 

Napájecí zdroj  

Připojíte jej do krabice na svorky + a –. Odstřihněte koncový konektor zdroje a oholte koncové 

dráty. Černobílý/červený na svorku +. Černý na svorku -. Poté zdroj připojíme do sítě 230V.  

Upozornění: Před připojením zdroje do sítě pečlivě zkontrolujte správnost zapojení jednotlivých 

komponent. Při chybném zapojení může dojít ke zničení některé ze součástí systému. 

Svorka Význam 

Z+ Elektrický zámek + 

Z- Elektrický zámek - 

T1 Ovládací a odchodové tlačítko 

T2 Ovládací a odchodové tlačítko 

+ Napájení +12V DC 

- Napájení - zem 
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Naučení ovladačů 
Dálkové ovládání může být ovládáno až 30 ovladači. 

Jednotlivé ovladače je nutno před použitím naučit do 

ovládání. Naučení ovladače se provádí v učícím 

módu. Stiskněte tlačítko na desce na dobu 1 sekundy. 

Rozsvítí se učící LED. Nyní stiskněte jakékoliv 

tlačítko na ovladači, dokud nesepne RELE. 

Naučením ovladače se ukončí učící mód. Pro naučení 

dalšího ovladače opakujte celou sekvenci. Po 

naučení více jak 30 ovladačů se postupně přepisují 

nejstarší ovladače. 

 
 

+12 

GND 

COM 

NO 

+ 

- 

T2 

T1 

Z- 

Z+ 

- 

+ 

zámek 

čtečka/klávesnice 

černobílý 

černý 

zdroj krabice 

tlačítko 

ochranná 

dioda 



Uživatelský návod k výrobku  Elektronický vrátný eKey 

4 

Technické parametry 
 Napájení: 12V stejnosměrné 

 Proud: max 400mA při sepnutí zámku 

 Spínání: 12V DC max 5A 

 Počet ovladačů: max 30 ks 

 Nastavení ovladačů: naučení jednotlivých ovladačů 

 Provozní teplota: 0°C až 50°C 

 Vlhkost: 20% až 90%  nekondenzující 

 Prostředí: vnitřní, suché (nebo dle konkrétních manuálů) 

 Bezdrátová frekvence: 433MHz, max 100m ve volném prostoru 

Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v 

době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od 

zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené 

nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se 

nevztahuje záruka. 


