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ЗАМОК кодів ВНУТРІШНІЙ

(Версія програмного забезпечення 2.0)

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

I. ПРИЗНАЧЕННЯI. ПРИЗНАЧЕННЯ

Кодовий замок SZW-02 призначений для управління системою сигналізації (ініціалізація затримки, включення і Кодовий замок SZW-02 призначений для управління системою сигналізації (ініціалізація затримки, включення і Кодовий замок SZW-02 призначений для управління системою сигналізації (ініціалізація затримки, включення і 

виключення режиму очікування), електромагнітної засувкою двері і іншими пристроями, споживання струму яких не 

перевищує 2А. Виготовляється за передовою технологією поверхневої збірки ( SMD- технологія) і розміщується в перевищує 2А. Виготовляється за передовою технологією поверхневої збірки ( SMD- технологія) і розміщується в перевищує 2А. Виготовляється за передовою технологією поверхневої збірки ( SMD- технологія) і розміщується в перевищує 2А. Виготовляється за передовою технологією поверхневої збірки ( SMD- технологія) і розміщується в 

естетичному пластиковому корпусі з підсвічується силіконової клавіатурою. Передбачено для застосування в 

закритих приміщеннях.

II. ТЕХНІЧНИЙ ОПИСII. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Мал. 1 Загальний вигляд замку

Замок оснащений трьома світлодіодами LED, забезпечують індикацію поточного стану і допомагають програмувати Замок оснащений трьома світлодіодами LED, забезпечують індикацію поточного стану і допомагають програмувати Замок оснащений трьома світлодіодами LED, забезпечують індикацію поточного стану і допомагають програмувати 

основні функції: 

СИСТЕМА - ( жовтого кольору) - світлодіод зовнішнього управління, призначення якого СИСТЕМА - ( жовтого кольору) - світлодіод зовнішнього управління, призначення якого СИСТЕМА - ( жовтого кольору) - світлодіод зовнішнього управління, призначення якого 

задається монтажником;

ВКЛ. - (Червоного кольору) - світлодіод індикації активного стану замку;

ВИКЛ. - (Зеленого кольору) - світлодіод індкаціі неактивного стану замка.

Функція управління здійснюється замиканням або відстань між контактами реле (затискачів CC). Зміна стану замку Функція управління здійснюється замиканням або відстань між контактами реле (затискачів CC). Зміна стану замку Функція управління здійснюється замиканням або відстань між контактами реле (затискачів CC). Зміна стану замку 

відбувається після введення правильного коду доступу (не більше 12 цифр) і його підтвердження клавішею [#]. Є 

можливість активації замка за допомогою двох кодів доступу (паролів), з яких один є сервісним та забезпечує 

можливість зміни програмованих робочих параметрів. Введення помилкового пароля викликає формування 

попереджувального сигналу - два звукові сигнали. Після триразового введення неправильного пароля відбувається 

активація виходу

ALM. При вказівці правильного пароля настає перехід виходу ALM в неактивний стан. ALM. При вказівці правильного пароля настає перехід виходу ALM в неактивний стан. ALM. При вказівці правильного пароля настає перехід виходу ALM в неактивний стан. ALM. При вказівці правильного пароля настає перехід виходу ALM в неактивний стан. 

СИСТЕМА 

ВКЛ. ВИКЛ.
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вихід ALM може використовуватися для управління зоною централі [ ⇒ приладу- сигналізатора охоронного], але не вихід ALM може використовуватися для управління зоною централі [ ⇒ приладу- сигналізатора охоронного], але не вихід ALM може використовуватися для управління зоною централі [ ⇒ приладу- сигналізатора охоронного], але не вихід ALM може використовуватися для управління зоною централі [ ⇒ приладу- сигналізатора охоронного], але не вихід ALM може використовуватися для управління зоною централі [ ⇒ приладу- сигналізатора охоронного], але не 

передбачений для безпосереднього управління роботою реле.

Кодовий замок SZW-02 може працювати в двох режимах:Кодовий замок SZW-02 може працювати в двох режимах:Кодовий замок SZW-02 може працювати в двох режимах:

бістабільний режим - введення правильного пароля викликає перехід зі стану ВИКЛ. бістабільний режим - введення правильного пароля викликає перехід зі стану ВИКЛ. бістабільний режим - введення правильного пароля викликає перехід зі стану ВИКЛ. бістабільний режим - введення правильного пароля викликає перехід зі стану ВИКЛ. 

( вимкнений - світиться зелений світлодіод) в стан ВКЛ. (включений - світиться червоний світлодіод) або ( вимкнений - світиться зелений світлодіод) в стан ВКЛ. (включений - світиться червоний світлодіод) або ( вимкнений - світиться зелений світлодіод) в стан ВКЛ. (включений - світиться червоний світлодіод) або ( вимкнений - світиться зелений світлодіод) в стан ВКЛ. (включений - світиться червоний світлодіод) або ( вимкнений - світиться зелений світлодіод) в стан ВКЛ. (включений - світиться червоний світлодіод) або ( вимкнений - світиться зелений світлодіод) в стан ВКЛ. (включений - світиться червоний світлодіод) або ( вимкнений - світиться зелений світлодіод) в стан ВКЛ. (включений - світиться червоний світлодіод) або 

навпаки - до моменту чергового введення правильного пароля;

моностабільний режим - введення правильного пароля викликає перехід зі стану моностабільний режим - введення правильного пароля викликає перехід зі стану моностабільний режим - введення правильного пароля викликає перехід зі стану 

ВИКЛ. в стан ВКЛ. на запрогаммірованное час (від 1с до 999с).ВИКЛ. в стан ВКЛ. на запрогаммірованное час (від 1с до 999с).ВИКЛ. в стан ВКЛ. на запрогаммірованное час (від 1с до 999с).ВИКЛ. в стан ВКЛ. на запрогаммірованное час (від 1с до 999с).

Стан контактів реле ( NC- замкнуті / NO- розімкнуті) для основного состояни замку (світиться зелений світлодіод - ВИКЛ.)Стан контактів реле ( NC- замкнуті / NO- розімкнуті) для основного состояни замку (світиться зелений світлодіод - ВИКЛ.)Стан контактів реле ( NC- замкнуті / NO- розімкнуті) для основного состояни замку (світиться зелений світлодіод - ВИКЛ.)Стан контактів реле ( NC- замкнуті / NO- розімкнуті) для основного состояни замку (світиться зелений світлодіод - ВИКЛ.)Стан контактів реле ( NC- замкнуті / NO- розімкнуті) для основного состояни замку (світиться зелений світлодіод - ВИКЛ.)Стан контактів реле ( NC- замкнуті / NO- розімкнуті) для основного состояни замку (світиться зелений світлодіод - ВИКЛ.)

задається програмним способом.

підсвічування клавіатури може бути виключена, спрацьовувати автоматично (в момент натискання будь-якої підсвічування клавіатури може бути виключена, спрацьовувати автоматично (в момент натискання будь-якої 

клавіші) або працювати постійно. Режим дії программруется. У замку є антісаботажний контакт (затискачі TMP), який клавіші) або працювати постійно. Режим дії программруется. У замку є антісаботажний контакт (затискачі TMP), який клавіші) або працювати постійно. Режим дії программруется. У замку є антісаботажний контакт (затискачі TMP), який 

розмикається при розтині корпусу або його відриві від заснування. Замок оснащений світлодіодом індикації 

(СИСТЕМА - затискачі + LD, - LD) наприклад тривожних станів, постановки системи сигналізації під охорону або для (СИСТЕМА - затискачі + LD, - LD) наприклад тривожних станів, постановки системи сигналізації під охорону або для (СИСТЕМА - затискачі + LD, - LD) наприклад тривожних станів, постановки системи сигналізації під охорону або для (СИСТЕМА - затискачі + LD, - LD) наприклад тривожних станів, постановки системи сигналізації під охорону або для 

передачі іншій заданої інформації. Запрограмовані в замку паролі і установки параметрів зберігаються в енергоне- 

залежною пам'яті, завдяки чому виключена можливість їх втрати при знеструмленні.

III. ВСТАНОВЛЕННЯIII. ВСТАНОВЛЕННЯ

Затискачі ЗАМКУ:

GND - маса

C - контакт реле управління

+ 12V - вхід напруги живлення

TMP - антісаботажний контакт

ALM - вихід індикації трьох наступних 

помилкових паролів

+ LD, -LD - затискачі світлодіода LED СИСТЕМАзатискачі світлодіода LED СИСТЕМАзатискачі світлодіода LED СИСТЕМА

Рис 2. Вид (з боку написів) фрагмента панелі з електронними елементами в Рис 2. Вид (з боку написів) фрагмента панелі з електронними елементами в 

версії 2.1.

Замок передбачений для настінного розміщення. Кріплення замку здійснюється прикручуванням нижній частині 

корпусу до плоского підстави. Провід повинен проходити через велике прямокутне отвір. Електроживлення замку корпусу до плоского підстави. Провід повинен проходити через велике прямокутне отвір. Електроживлення замку корпусу до плоского підстави. Провід повинен проходити через велике прямокутне отвір. Електроживлення замку 

здійснюється постійною напругою від 9В до 16В -здійснюється постійною напругою від 9В до 16В -

джерело живлення підключається до затискачів + 12V і GND.джерело живлення підключається до затискачів + 12V і GND.джерело живлення підключається до затискачів + 12V і GND.джерело живлення підключається до затискачів + 12V і GND.

GND CC + 12V TMP TMP ALM + LD -LD 

R
E

S
E

T
 

www.be
zp

ek
a-s

ho
p.c

om



 

SZW-02 - 3 - SATEL  

Провід керованого пристрої підключаються до затискачів C ( здатність навантаження затискачів - 2A, гранично допустиме Провід керованого пристрої підключаються до затискачів C ( здатність навантаження затискачів - 2A, гранично допустиме Провід керованого пристрої підключаються до затискачів C ( здатність навантаження затискачів - 2A, гранично допустиме Провід керованого пристрої підключаються до затискачів C ( здатність навантаження затискачів - 2A, гранично допустиме Провід керованого пристрої підключаються до затискачів C ( здатність навантаження затискачів - 2A, гранично допустиме Провід керованого пристрої підключаються до затискачів C ( здатність навантаження затискачів - 2A, гранично допустиме 

перемикається напруга - 28В).перемикається напруга - 28В).

вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.вихід ALM ( типу OC) в активному стані замикається на масу. Здатність навантаження виходу становить 30м A.

затискачі TMP забезпечують підключення замка до антісаботажной ланцюга системи сігналі- зації.затискачі TMP забезпечують підключення замка до антісаботажной ланцюга системи сігналі- зації.затискачі TMP забезпечують підключення замка до антісаботажной ланцюга системи сігналі- зації.

УВАГА ! Електроживлення підключається тільки після виконання всіх з'єднань.

штирі " RESET "Дозволяють програмувати параметри роботи замка при відсутності сервісного пароля. Для переходу в штирі " RESET "Дозволяють програмувати параметри роботи замка при відсутності сервісного пароля. Для переходу в штирі " RESET "Дозволяють програмувати параметри роботи замка при відсутності сервісного пароля. Для переходу в 

сервісний режим (нижчеописаний) необхідно відключити електроживлення замка, надіти перемичку на штирі RESET, повторно сервісний режим (нижчеописаний) необхідно відключити електроживлення замка, надіти перемичку на штирі RESET, повторно сервісний режим (нижчеописаний) необхідно відключити електроживлення замка, надіти перемичку на штирі RESET, повторно 

включити електроживлення і зняти перемичку. Замком генеруються чотири коротких звукових сигнали і один довгий і 

він переходить на роботу в сервісному режимі.

IV. ПРОГРАМУВАННЯIV. ПРОГРАМУВАННЯ

Є два пароля, які можуть керувати процесом замку: пароль користувача і сервісний пароль. Паролі програмуються в Є два пароля, які можуть керувати процесом замку: пароль користувача і сервісний пароль. Паролі програмуються в 

вигляді послідовності від 1 до 12 цифр і можуть змінюватися. Для підвищення безпеки користувача замка повинні 

використовуватися паролі, які є комбінацією мінімум 4 цифр. ПАРОЛЬ КОРИСТУВАЧА (заводський пароль [1234]) 

[ПАРОЛЬ] [#]

- управління замком

[ПАРОЛЬ] [*] - виклик функції зміни пароля користувача

Для зміни існуючого пароля необхідно провести введення актуального пароля користувача і натиснути клавішу [*] - замком Для зміни існуючого пароля необхідно провести введення актуального пароля користувача і натиснути клавішу [*] - замком Для зміни існуючого пароля необхідно провести введення актуального пароля користувача і натиснути клавішу [*] - замком 

підтверджується готовність до зміни пароля одночасним миготінням двох світлодіодів - червоного і зеленого.

Потім слід вказати новий пароль і підтвердити його натисканням клавіші [#]. Замок підтверджує зміну пароля 

генеруванням чотирьох коротких звукових сигналів і одного довгого, після чого проходить назад в режим нормальної 

роботи. Натискання клавіші [*] викликає вихід з функції і незбереження в буфері пам'яті досконалої зміни. 

СЕРВІСНИЙ ПАРОЛЬ (заводський пароль [12345]) [ПАРОЛЬ] [#]

- управління замком

[ПАРОЛЬ] [*] - Вхід до режим сервісних функцій замкуВхід до режим сервісних функцій замкуВхід до режим сервісних функцій замку

виклик сервісного режиму підтверджується видачею чотирьох коротких звукових сигналів і одного довгого. Цей виклик сервісного режиму підтверджується видачею чотирьох коротких звукових сигналів і одного довгого. Цей виклик сервісного режиму підтверджується видачею чотирьох коротких звукових сигналів і одного довгого. Цей 

режим роботи замку відображається поперемінним миготінням зеленого і червоного світлодіодів і періодичним 

генеруванням короткого звукового сигналу. Вихід з сервісного режиму відбувається тільки після виклику функції [0] [#] 

або відключення електроживлення.

У сервісному режимі є доступ до семи функцій, виклик яких здійснюється натисканням клавіші з відповідною цифрою - 

номером функції і клавіші [#]. Виклик функції підтверджується трьома короткими звуковими сигналами, а виконання 

функції

- чотирма короткими та одним довгим. Натискання клавіші [*] викликає вихід з функції і незбереження в буфері пам'яті чотирма короткими та одним довгим. Натискання клавіші [*] викликає вихід з функції і незбереження в буфері пам'яті 

досконалого зміни.
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V. СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇV. СЕРВІСНІ ФУНКЦІЇ

[0] [#] ВИХІД ІЗ СЕРВІСНОГО РЕЖИМУ - повернення до нормального режиму роботи.ВИХІД ІЗ СЕРВІСНОГО РЕЖИМУ - повернення до нормального режиму роботи.ВИХІД ІЗ СЕРВІСНОГО РЕЖИМУ - повернення до нормального режиму роботи.

[1] [#] ЗМІНА СЕРВІСНОГО ПАРОЛЯ - виклик функції підтверджується прискореним миготінням одного ЗМІНА СЕРВІСНОГО ПАРОЛЯ - виклик функції підтверджується прискореним миготінням одного ЗМІНА СЕРВІСНОГО ПАРОЛЯ - виклик функції підтверджується прискореним миготінням одного 

світлодіода - червоного. Слід провести введення нового пароля (послідовності від 1 до 12 цифр) і 

натиснути клавішу [#].

[2] [#] РЕЖИМ РОБОТИ ЗАМКУ - після виклику функції загоряється світлодіод, індиціюється актуальний режим РЕЖИМ РОБОТИ ЗАМКУ - після виклику функції загоряється світлодіод, індиціюється актуальний режим РЕЖИМ РОБОТИ ЗАМКУ - після виклику функції загоряється світлодіод, індиціюється актуальний режим 

дії замку. Цей режим може бути змінений натисканням відповідних клавіш:

[1] ( світиться зелений світлодіод) - бістабільний режим;[1] ( світиться зелений світлодіод) - бістабільний режим;[1] ( світиться зелений світлодіод) - бістабільний режим;[1] ( світиться зелений світлодіод) - бістабільний режим;[1] ( світиться зелений світлодіод) - бістабільний режим;

[2] ( світиться червоний світлодіод) - моностабільний режим. Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - моностабільний режим. Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - моностабільний режим. Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - моностабільний режим. Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - моностабільний режим. Вибір 

підтверджується клавішею [#].

[3] [#] ПОЛОЖЕННЯ КОНТАКТІВ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАМКУ В СТАНІ ВИКЛ. - після виклику функції загоряється ПОЛОЖЕННЯ КОНТАКТІВ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАМКУ В СТАНІ ВИКЛ. - після виклику функції загоряється ПОЛОЖЕННЯ КОНТАКТІВ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАМКУ В СТАНІ ВИКЛ. - після виклику функції загоряється ПОЛОЖЕННЯ КОНТАКТІВ РЕЛЕ ДЛЯ ЗАМКУ В СТАНІ ВИКЛ. - після виклику функції загоряється 

світлодіод індикації актуального робочого режиму. Цей режим може бути змінений натисканням 

відповідних клавіш:

[1] ( світиться зелений світлодіод) - режим NO ( контакти розімкнуті);[1] ( світиться зелений світлодіод) - режим NO ( контакти розімкнуті);[1] ( світиться зелений світлодіод) - режим NO ( контакти розімкнуті);[1] ( світиться зелений світлодіод) - режим NO ( контакти розімкнуті);[1] ( світиться зелений світлодіод) - режим NO ( контакти розімкнуті);[1] ( світиться зелений світлодіод) - режим NO ( контакти розімкнуті);

[2] ( світиться червоний світлодіод) - режим NC ( контакти замкнуті). Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - режим NC ( контакти замкнуті). Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - режим NC ( контакти замкнуті). Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - режим NC ( контакти замкнуті). Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - режим NC ( контакти замкнуті). Вибір [2] ( світиться червоний світлодіод) - режим NC ( контакти замкнуті). Вибір 

підтверджується клавішею [#].

[4] [#] ЧАС РОБОТИ В моностабільний РЕЖИМІ - виклик функції підтверджується прискореним миготінням ЧАС РОБОТИ В моностабільний РЕЖИМІ - виклик функції підтверджується прискореним миготінням ЧАС РОБОТИ В моностабільний РЕЖИМІ - виклик функції підтверджується прискореним миготінням 

одного світлодіода - зеленого. Слід натиснути від 1 до 3 цифр, що відповідають кількості секунд (от1 до 

999) і підтвердити заданий час натисканням клавіші [#].999) і підтвердити заданий час натисканням клавіші [#].

[5] [#] РЕЖИМ ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ - вибір здійснюється натисканням соответ- ствующей клавіші:РЕЖИМ ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ - вибір здійснюється натисканням соответ- ствующей клавіші:РЕЖИМ ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ - вибір здійснюється натисканням соответ- ствующей клавіші:

[1] ( світиться зелений світлодіод) - відсутність підсвічування;[1] ( світиться зелений світлодіод) - відсутність підсвічування;[1] ( світиться зелений світлодіод) - відсутність підсвічування;[1] ( світиться зелений світлодіод) - відсутність підсвічування;[1] ( світиться зелений світлодіод) - відсутність підсвічування;

[2] ( світиться червоний світлодіод) - автоматичний режим;[2] ( світиться червоний світлодіод) - автоматичний режим;[2] ( світиться червоний світлодіод) - автоматичний режим;[2] ( світиться червоний світлодіод) - автоматичний режим;[2] ( світиться червоний світлодіод) - автоматичний режим;

[3] ( світяться обидва світлодіода) - постійна підсвічування. Заданий [3] ( світяться обидва світлодіода) - постійна підсвічування. Заданий [3] ( світяться обидва світлодіода) - постійна підсвічування. Заданий [3] ( світяться обидва світлодіода) - постійна підсвічування. Заданий [3] ( світяться обидва світлодіода) - постійна підсвічування. Заданий 

режим підтверджується клавішею [#].

[6] [#] ВІДНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬО УСТАНОВОК - при виконанні функції відбувається відновлення наступних ВІДНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬО УСТАНОВОК - при виконанні функції відбувається відновлення наступних ВІДНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬО УСТАНОВОК - при виконанні функції відбувається відновлення наступних 

робочих параметрів замку:

- заводські паролі: користувач [1234], сервіс [12345];

- режим роботи: моностабільний;

- час знаходження контактів реле в перемиканні стані: 5 секунд;

- становище контактів реле в неактивному стані: NO; становище контактів реле в неактивному стані: NO; 

- режим підсвічування клавіатури: автоматичний.

Якщо протягом 45 секунд з моменту виклику функції (зміни пароля користувача або сервісної) не наступає натискання 

клавіші, то замок виходить з даної функції і вчинені зміни не зберігаються в буфері пам'яті (тобто повертається в клавіші, то замок виходить з даної функції і вчинені зміни не зберігаються в буфері пам'яті (тобто повертається в 

основний стан або в сервісний режим).

VI. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИVI. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення ................................................ ............................... DC   від 9В до 16В Мінімальний струм (без Напруга живлення ................................................ ............................... DC   від 9В до 16В Мінімальний струм (без Напруга живлення ................................................ ............................... DC   від 9В до 16В Мінімальний струм (без 

підсвічування клавіатури) .................................. 18м A підсвічування клавіатури) .................................. 18м A 

Максимальний споживаний струм (при підсвічуванні клавіатури і активному реле) ... 60mA Максимальний споживаний струм (при підсвічуванні клавіатури і активному реле) ... 60mA 

Здатність навантаження виходу ALM ( "З відкритим колектором") .......................... 30м A Здатність навантаження виходу ALM ( "З відкритим колектором") .......................... 30м A Здатність навантаження виходу ALM ( "З відкритим колектором") .......................... 30м A Здатність навантаження виходу ALM ( "З відкритим колектором") .......................... 30м A 

Здатність навантаження контактів реле .............................................. .......................... 2A Здатність навантаження контактів реле .............................................. .......................... 2A 

Максимальна напруга, перемикається реле ............................................. ........... 28В
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