
 

Elektrický zámek na brány Elettrika 

Návod na montáž pro zámky série 1A610, 1A611, 1A630, 1A631, 1A721, 1A731 

1) Změna orientace a backsetu 

(Obr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

2) Montáž 

a) Pro modely 1A721 a 1A731, přivařte montážní desky zámku a protiplechu k bráně, v jedné rovině 

se sloupky a tak, aby šipky na deskách směřovaly proti sobě (obr. 8). Ujistěte se, že je vzdálenost mezi 

sloupky v toleranci, protože protiplech je vybavený „kyvným kolíkem“, který pokrývá vzdálenost 2 až 

12 mm (obr. 9). 

b) Pro modely 1A610/611/630/631 (bez montážních desek), upevněte protiplech v jedné rovině se 

sloupkem a zámek na dveřní křídlo. Zkontrolujte, že vzdálenost mezi osou předních otvorů pro 

upevňovací šrouby zámku a hranou protiplechu je v toleranci, protože protiplech je vybavený 

„kyvnou tyčí“, která pokrývá vzdálenost 17,5 mm až 27,5 mm (obr. 9). U modelů 1A610 a 1A630 (s 

oboustrannou vložkou), se ujistěte, že při montáži vložky je jazýček vložky zasunutý do těla alespoň o 

3 mm, ale ne více než o 10 mm (přebytečnou délku uřízněte) (obr. 10). 

3) Kabely 

Připojte kabely ke svorkovnici cívky jejich vedením pod kontaktní desky a poté utáhněte 

upevňovacími šrouby (obr. 11). 

Pozn.: pokud z nějakého důvodu musí být kabel vyveden na opačnou stranu vzhledem k cívce, 

vyveďte jej ze zadní strany zámku a ne přímo nad pouzdrem zámku (obr. 11). 

4) Upevnění pouzdra zámku 

Při otevřených dveřích nasaďte ochranné pouzdro. Začněte na straně madla a ujistěte se, že záda 

zámku jsou zároveň s pouzdrem (obr. 12). 

5) Standardní funkce 

a) Změna režimu otevírání 

Možné jsou dva režimy otevírání: 

A „Automatické otevírání“: dveře se plně otevřou rotací háku; 

B „Připraveno k otevření“: rotační hák se uvolní, ale dveře zůstanou zavřené; pro otevření dveří je 

nutné do nich zatlačit. 

Zámek se standardně dodává nastavený v režimu A; pokud chcete změnit nastavení na režim B, 

postupujte takto: 

- Zavřete dveře. 

- Do otvoru 2 zasuňte Philipsův šroubovák o Ø 4mm a protlačte jej až na opačnou stranu zámku 

(obr. 13) 



- Otevřete dveře klíčem nebo tlačítkem na zámku, poté ručně otočte hákem do pozice otevřeno 

(během otáčení ucítíte lehké tření a poté nakonec uslyšíte cvaknutí) (obr. 14). 

- Vyjměte šroubovák; nyní je nastavený režim B. 

Pro návrat k “automatickému otevírání” (A) postupujte podle těchto instrukcí: 

- Otevřete dveře. 

- Do otvoru 1 zasuňte Philipsův šroubovák o Ø 4mm a protlačte jej až na opačnou stranu zámku. 

- Zavřete dveře. 

- Vyjměte šroubovák; nyní je nastavený režim A. 

b) Přidržení v otevřeném stavu (pouze pro modely 1A630, 1A631, 1A731). 

Chcete-li nastavit funkci „přidržení v otevřeném stavu“, stiskněte a podržte červené tlačítko a poté je 

zamkněte otočením klíčem po směru hodinových ručiček. 

K uvolnění tlačítka stačí otočit klíčem proti směru hodinových ručiček. 

c) Pojistka tlačítka (pouze pro modely 1A630, 1A631, 1A731). Toto zařízení se používá k deaktivaci 

funkce tlačítka. Aktivuje se uzamčením tlačítka (nestisknutého) a otáčením klíče ve směru hodinových 

ručiček. Chcete-li tlačítko uvolnit, otočte klíčem proti směru hodinových ručiček. 

6) Doplňky dostupné na objednávku pro přímou instalaci na pouzdro zámku Elettrika 

a) 07022.00.0 Booster modul 
b) 07022.10.0 Booster Plus modul 
c) 07023.00.0 Mikroswitch modul 
d) 07025.10.0 Cívkový modul s mikroswitchem pro systémy BITICINO 

7) Výměna elektrického zámku (starý model se zásuvným kolíkem). Zámek je zcela zaměnitelný se 

zámky opatřenými zásuvným kolíkem (obr. 15). 

8) Výměna vnější vložky – pro modely 1A721, 1A731, 1A611, 1A631 

a) Otevřete pouzdro zámku (obr. 4). 
b) Povolte a vyjměte 2 šrouby instalované vložky z montážní desky vložky. 
c) Namontujte novou vložku zarovnáním polohovacích značek na desce a na vložce (obr. 6). 

9) Výměna vnitřní vložky – pro modely 1A630, 1A631, 1A721, 1A731 

a) U 1A630, 1A631, 1A731: nastavte zámek do režimu „přidržení v otevřeném stavu“, abyste zabránili 
vysunutí střelky. 
b) Otevřete pouzdro zámku (obr. 4). 
c) Zvedněte ozubenou desku, která kryje vnitřní vložku. 
d) Uvolněte tři šrouby na zadní straně pouzdra. 
e) Vyjměte domeček vložky a vytáhněte vložku. 
f) Nainstalujte novou vložku. U modelů 1A630, 1A631, 1A731 se ujistěte, že dřík tlačítka je umístěn 
do jeho podpěry. 
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Návod na elektrické připojení 

Produkt je v souladu s evropskými směrnicemi EEC 89/336, EEC 92/31 a EEC 93/68 o 

elektromagnetické kompatibilitě a v souladu s normou EN50081-1 a EN50082-1. 

Technické údaje: 

- napětí 12 V ~ 

- proud 3 A 

- odpor DC 2,5 Ω 

- frekvence 50 ÷ 60 Hz 

- stínění třídy F 

VAROVÁNÍ! 

• Pozorně si přečtěte tyto instrukce a uchovejte je pro budoucí potřebu. 

• Elektrický systém instalujte v souladu s aktuálními národními standardy. 

• Zajistěte, aby byla elektrická energie pro zámek dodávána pouze prostřednictvím bezpečnostního 

transformátoru (v souladu s normou EN60742) nebo z jiného zdroje s odpovídající úrovní 

bezpečnosti. 

• Před připojením elektrického zámku se ujistěte, že výstupní napětí transformátoru odpovídá 

požadovanému napětí zámku. 

• Výkon transformátoru musí být alespoň 15 VA. 

• Zajistěte, aby byl systém adekvátně chráněn před zkratem. 

• Elektrický systém musí být odpojený od elektrické sítě při zapojování kabelů a jakékoliv jiné práci 

na elektrozámku. 

• Používejte standardní schválené vodiče s minimálním průřezem 1mm2. 

 


