
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkcjonalność i zalety  
 
• Otwarcie drzwi w technologii 

bezdotykowej poprzez zbliżenie 
identyfikatora dostępu do czytnika 

• Zasilany baterią zamek  działa 

samodzielnie.  

• Bezprzewodowa instalacja. 

• Wszystkie elementy sterujące – z 

wyłączeniem modułu czytnika - 
znajdują się we wnętrzu zamka, 

gwarantując w ten sposób wyższy 
stopień bezpieczeństwa. 

• W przypadku, gdy zamek pozostaje 

zamknięty, klamka jest luźna , 

zapobiega to próbom siłowego 
otwarcia zamka. 

• Wąska budowa umożliwia łatwy 
montaż w każdego rodzaju drzwiach. 

• Funkcja zapisu oraz odczytu danych. 

Moduł kontroli w zamka umożliwia 
prowadzenie historii 

zarejestrowanych zdarzeń dla 
użytkowników posiadających 
identyfikatory. 

• Może zawierać w sobie mechaniczny 
system przeciwawaryjny (wkładka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka właściwości 

elektronicznych 
 
Moduł czytnika 

• Bezdotykowy chip jest kompatybilny 
ze specyfikacjami ISO14443A oraz 

uwzględnia zasięg kart w technologii 
RFID 13.56MHz takich jak Philips 

MIFARE CLASSIC 1K, 4K i 
ULTRALIGHT. 

• Sposób aktywacji: Zamek aktywuje 

się samoczynnie, bez konieczności 

uprzedniego kontaktu z 
identyfikatorem. Rozwiązanie 
gwarantujące energooszczędność, 

• Zasięg działania: 10 mm w przypadku 

standardowych identyfikatorów. 

• Czytnik posiada gniazdo 

umożliwiające połączenie z 
przenośnym programatorem. 

• Kompatybilność z  
technologią łączenia  
bliskiego zasięgu NFC,  
pozwalająca telefonom 

bezprzewodowym w układzie NFC 
pełnienie funkcji identyfikatorów. 

• Czerwone i zielone diody LED 

sygnalizujące udzielenie bądź 
odmowę dostępu, niski poziom 
baterii, itp. 

 
Moduł kontroli 

• Pamięć trwała: Moduł zachowuje 

dane w pamięci nawet po odłączeniu 
zasilania. 

• Może być zaprogramowany w trzech 

konfiguracjach: 

- Tryb normalny: 1500 użytkowników 
i 600 zdarzeń. 

- Tryb rozszerzony: 1000 
użytkowników i 1000 zdarzeń. 
- Tryb wysokiego natężenia ruchu: 

nieograniczona liczba użytkowników 

podzielona na 48 grup oraz 1000 

zdarzeń. 

• Zegar czasu rzeczywistego oraz 

kalendarz. 14 stref czasowych po 5 
okresów czasowych w każdej z nich. 

• Tryby pracy: 

- Wolny dostęp: Drzwi zawsze 
otwarte. 
- Tryb standardowy: Dostęp 

następuje po zbliżeniu 
identyfikatora. 

- Pierwszy użytkownik: Drzwi zostają 
otwarte na stałe po pierwszym 
użyciu identyfikatora. 

 
Moduł baterii 

• Typy baterii: Baterie alkaliczne 3 

LR03 AAA 1.5V . 

• Żywotność: 20.000 operacji lub 3 

lata. 

• Łatwa wymiana baterii: Nie istnieje 

potrzeba demontażu zamka. 
 

Warunki pracy 

• Wilgotność: do 85% bez kondensacji. 

• Temperatura: Od –20C do 70C na 

zewnątrz; od 0C do 50C wewnątrz. 

• Odporność ogniowa zgodnie z 

normami UNE-EN 1634:2000. 

• Stopień ochrony: IP54. 

 

Charakterystyka właściwości 

mechanicznych 
 

Mechanizm blokujący 

• Zmotoryzowane sprzęgło, które 

działa na rygiel. 

• Zamek bez włączonego sprzęgła: 

Brak dostępu, klamka jest luźna. 

• Zamek z włączonym sprzęgłem: 
Obrót klamki porusza mechanizm, 

który wyciąga rygiel z zamka 
wpuszczanego. 

 

 

 

Zamek elektroniczny Smartair 
 

Zbliżeniowe zamki elektroniczne TESA SmartAir są elementami systemu

kontroli dostępu. Cechują się prostotą użytkowania, wydajnością oraz

łatwością instalacji. Są idealnym rozwiązaniem dla nowych obiektów oraz 
dla istniejących już systemów. 

Specyfikacja techniczna 

Zamek elektroniczny SmartAir 
Lipiec 2011 



 

 

 

 

 

Wymiary 

 
 

 
Zamek wpuszczany 

• Kompatybilny z europejskimi 
zamkami wpuszczanymi o rozstawie 

między osiami od 70mm do 105mm. 

• Mechanizm antypaniczny. Drzwi w 

każdej chwili mogą być otwarte od 

wewnątrz. 
 
Szerokość drzwi 

• Dla drzwi o grubości od 33mm do 

110mm. Długość kwadratów klamek 
w zamkach jest uzależniona od 
grubości drzwi. Dostarczenie 

informacji o wymiarach (X, Y) jest 
warunkiem koniecznym. 

 
Modele i wymiary 

Dwa odmienne estetycznie typy: 

• Zamek z długim szyldem. 

• Zamek z dzielonym szyldem. 

 

Klamki 

• TESA oferuje szeroki wybór klamek 

kompatybilnych ze wszystkimi 

modelami drzwi. 
 
Kolory 

 

 

Identyfikatory 

• Bezdotykowy chip jest kompatybilny 

ze specyfikacjami ISO14443A w 
technologii RFID 13.56MHz takich jak 
Philips MIFARE CLASSIC 1K, 4K i 

ULTRALIGHT. 

• Identyfikatorem może być: karta, 

brelok, opaska itp. 

• Istnieje możliwość użycia innego typu 

identyfikatorów: kart z paskiem 

magnetycznym, chipów 
kontaktowych, czytników 
zbliżeniowych 125 kHz, itp. 

• Wysoka odporność na czynniki 

pogodowe, uderzenia, wodę, kurz, 
wysoki i niskie temperatury. 

• Brak kontaktu między czytnikiem a 
chipem gwarantuje wysoką  

żywotność oraz niskie koszty 
eksploatacji. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Instalacja 

• Elektroniczny zamek SmartAir może 

być instalowany wraz z innymi 
klamkami oraz zamkami 
wpuszczanymi dostępnymi na rynku. 

Idealny w procesach 
modernizacyjnych – nie wymaga 

wymiany wszystkich komponentów. 
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