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Elektroniczna Kontrola Dostępu 
MasterKey CyberLock® 

Elektroniczny przełącznik z przekaźnikiem 
 

Numer części: CL-ES2 
 

Przełącznik  CL-ES2  jest  jednym z  produktów dużej rodziny 
zamknięć CyberLock zapewniających kontrolę dostępu do obwodu 
elektrycznego i zarządzanie  jego  otwarciami.  Gniazdo klucza 
CyberKey umieszczony jest na okrągłej płytce stalowej. 
Układ elektroniczny stanowi tu osobny moduł.  Sygnał  ze styków 
klucza przekazywany jest kablem do tego układu. On sam może być 
umieszczony w osobnej obudowie zabezpieczającej w odległości do 
45 cm od styków klucza. 
 

Przełącznik ten można ustawić tak, aby załączał lub rozłączał obwód, 
o ile klucz posiada aktualne  uprawnienie. Część elektroniczna 
zawiera przekaźnik chroniący  przed skokami napięcia w układach 
elektrycznych. 
 

CL-ES2  znajduje  zastosowanie  w  elektrycznych  zamkach 
drzwiowych, układach zapłonowych pojazdów i innych układach 
wymagających kontroli dostępu i raportów zdarzeń. 
 

Szczególne ustawienia oprogramowania CyberAudit: 
• Niektóre zastosowania przełącznika CL-ES2 mogą wymagać 

pozostawienia klucza na dłużej w  gnieździe.  W ustawieniu 
domyślnym klucz  wydaje  wówczas ostrzegawczy sygnał 
dźwiękowy co minutę.  W  tej  sytuacji oprogramowanie 
CyberAudit pozwala wyłączyć beeper klucza. 

• CyberAudit  pozwala  również  na  ustawienie parametrów klucza  
tak,  aby zapisywany czas wyjęcia klucza z gniazda zamka CL-
ES2. Można w ten sposób notować czasy włączenia i wyłączenia 
obwodu sterowanego przełącznikiem CL-ES2, dzięki czemu 
znamy dokładny czas otwarcia jak i zamknięcia zamka. 

 
Opis styków listwy J1: Moduł należy położyć nakrętkami do góry tak, aby zaciski znalazły się w linii u góry. 
             Numeracja zacisków narasta od lewej do prawej. 
 

   Zacisk 1 Linia zasilająca 1. Podłączenie kabla zasilającego. Wewnętrznie połączony z zaciskiem 3. 
   Zacisk 2 Linia zasilająca 2. Podłączenie kabla zasilającego. Wewnętrznie połączony z zaciskiem 4. 
   Zacisk 3 Linia zasilająca 1. Wewnętrznie połączony z zaciskiem 1. 
   Zacisk 4 Linia zasilająca 2. Wewnętrznie połączony z zaciskiem 2. 
   Zacisk 5 Przekaźnik, w spoczynku otwarty, brak połączenia (zgoda na dostęp zwiera linię, połączony z 
  Zaciskiem 6) 
   Zacisk 6 Przekaźnik, masa (podłączony do zewnętrznego układu sterowanego) 
   Zacisk 7        Przekaźnik, w spoczynku zwarty, połączony z zaciskiem 6 (zgoda na dostęp rozwiera linię, 

połączenie rozłączone) 
   Zaciski 8-12 Nie używane 
J2 Nie używany 
J3 Gniazdo klucza CyberKey 

        K
ontrola D

ostępu C
yberL

ock®
 

Kontrola 
dostępu  bez 
  zasilania! 



Kontrola dostępu CyberLock  NAVIMOR OXER Sp. z o.o. Sopot    www.navox.pl     +4858 5507802  Polska 

Elektroniczny przełącznik z przekaźnikiem  
Numer części: CL-ES2 

 
Specyfikacja 
 

Gniazdo klucza CyberKey • Niklowany mosiądz. Zatrzymuje klucz w gnieździe po otwarciu. 

Płytka montażowa • Stal nierdzewna. 
Układ elektroniczny • Montowany w oddzielnej skrzynce lub w odległości do 45 cm od gniazda. 
Temperatura pracy • W zakresie od -40ºC do 160ºC. 

Wymogi zasilania • Brak, układ jest zasilany z bateryjki klucza. 
Specyfikacja elektryczna • 12 do 24VDC lub 12 do 18VAC, maksimum 5 Ohm, jednobiegunowy, 

dwupołożeniowy, odporność na skoki napięcia do 60V. 
 

Odporność przeciwłamaniowa • Całkowita, dzięki brakowi otworu na klucz. 
 • Odporność na silny ładunek elektryczny i magnetyczny przyłożony na 

gniazdo. 
Ilość kluczy na jeden zamek • Brak ograniczenia ilości kluczy obsługiwanych przez CL-ES2. 

Ilość zamków na jeden klucz • Standardowy klucz może obsłużyć do 3300 zamków 
 • Klucz generalny Master Key obsługuje nieograniczoną liczbę zamków 

Klucze zagubione • System odnotowuje i unieważnia klucze zagubione / utracone 

Harmonogramy dostępu • Dzięki harmonogramom dostępu ustawianym programowo co do dni, 
godzin, minut i sekund zapewniona jest skuteczna kontrola dostępu do 
zamków. Jeden klucz zapamiętuje do 49 różnych harmonogramów. 

 • Baza danych w oprogramowaniu nie zawiera ograniczeń co do ilości 
możliwych harmonogramów 

 • Dni wolne od pracy można zaprogramować jako wyjątki dostępu stałego. 
Raporty zdarzeń • Zamek pamięta do 1100 ostatnich wydarzeń wraz z metryczką dat i czasu  

 • Klucz pamięta do 3300 ostatnich zdarzeń wraz z odpowiadającymi im 
datami i czasem. Można dokonać ustawień, przy których klucz pamięta 
tylko ostatnie zdarzenia lub przestaje działać z chwilą zapełnienia pamięci. 

Zabezpieczenia elektroniczne • Wygasanie uprawnień – można ustawić dokładnie czas początku i końca   
 • Opóźnienie – można zaprogramować zwłokę do 20 min po której możliwe 

jest otwarcie zamka 
 • Tryb wielu kluczy – można ustawić tryb w którym wymaganych jest 

użycie kilku (do 4) kluczy, aby dokonać otwarcia 
[ 

Elektroniczna wymiana kluczy • Wymiany kluczy dokonuje się przez przeprogramowanie. Zbędnym staje 
się więc instalowanie nowych zamków czy dorabianie nowych kluczy. 
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Uszczelka 

Rysunek nie w skali 
Wymiary podane w mm (calach) 
∅ oznacza średnicę 


