
bibi-Z50
Zamek autonomiczny

®z czytnikiem transponderów Mifare
odporny na warunki atmosferyczne

Dane techniczne:

• Pojemnoœæ zamka: 2000 kart
®• Typ kart: Philips Mifare , 13,56 MHz

• Odczytywana informacja: identyfikator karty (UID)

• Zasiêg odczytu kart: typowo 3 cm

• Sterowania rygla: OC, polaryzacja ustawiana

• Przycisk wyjœcia: NO, zwierany do masy

• Czujnik otwarcia: NO lub NC, zwierany do masy

• Zasilanie: 12V DC / 60mA

• Wymiary: 105 × 50 × 14 mm

• Temperatura pracy: -30°C…+70°C

• Dostêpne kolory: czarny, jasnoszary

Ogólna charakterystyka urz¹dzenia

Zamek RFID  
do sterowania ryglami i zworami elektromagnetycznymi, 
bramami, ko³owrotami itp.

Zamek ma pojemnoœæ 2000 kart. W czasie wprowadzania 
uprawnionych kart do zamka s¹ one automatycznie grupowane 
w celu ³atwego kasowania kart zgubionych. 

Czytnik zamka odczytuje identyfikator (UID) kart Philips 
®Mifare  o d³ugoœci standardowej 4 bajty oraz o d³ugoœci 7 bajtów 

(charakterystycznej dla kart Ultralight i DESFire). Karty 
(breloczki) tego typu s¹ powszechnie stosowane jako karty 
miejskie (np. bilety komunikacji miejskiej) czy legitymacje 
studenckie, które dodatkowo mo¿na wykorzystywaæ jako 
identyfikatory w systemach kontroli dostêpu.

Programowanie zamka

Programowanie i konfiguracja zamka bibi-Z50 odbywa siê przy 
pomocy kart MASTER : 

• dodawanie i kasowanie kart uprawnionych do zamka

• ustawianie czasu otwarcia rygla (od 1 do 60 sek.)

• ustawianie polaryzacji wyjœcia steruj¹cego rygiel

• wymiana kart MASTER

Wyposa¿enie
   • karty u¿ytkownika ISO Mifare 3 szt.

   • karty MASTER 2 szt.

bibi-Z50 jest urz¹dzeniem autonomicznym. S³u¿y 

 

W³aœciwoœci mechaniczne
Zamek wykonany jest w trwa³ej, estetycznej obudowie z ABSu w 
kolorze czarnym lub jasnoszarym. Wszystkie elementy 
elektroniczne zalane s¹ mas¹ wepuranow¹, co czyni zamek 
odpornym na warunki atmosferyczne (IP65).

Mo¿e on byæ instalowany zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz 
budynku. 

Odpowiednia konstrukcja zamka pozwala na umieszczanie go 
bezpoœrednio na powierzchni œciany, podk³adania szyldów 
zaprojektowanych stosownie do wystroju wnêtrza oraz na 
zag³êbieniu czytnika bezpoœrednio w œcianê gipsow¹, profil 
aluminiowy lub obudowê maszyny.

Zastosowana technologia umo¿liwia monta¿ zamka bibi-Z50 
bezpoœrednio na metalowej powierzchni bez znacz¹cej utraty 
zasiêgu odczytu kart.

Zastosowanie

Standardowo zamek bibi-Z50 s³u¿y do zabezpieczania 
pomieszczeñ chronionych, do których ma dostêp niewielka 
liczba osób. Jednak ze wzglêdu na wykorzystanie w nim 
grupowego sposobu zapisu kart z powodzeniem mo¿e s³u¿yæ do 
ograniczania dostêpu do budynków, osiedli, parkingów itp.

Zamek stanowi te¿ doskona³e uzupe³nienie systemu kontroli 
dostêpu i rejestracji czasu pracy bibinet.

MicroMade Ga³ka i Dro¿d¿ sp.j.
64-920 PI£A, ul. Wieniawskiego 16

tel./fax: 67 213 24 14
Wszystkie nazwy i znaki towarowe u¿yte w niniejszej publikacji s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich firm.

© 01/2014 MicroMade BZ50.KK.01 bibi-Z50

e-mail: mm@micromade.pl 

internet: www.micromade.pl



9

8
3

42

kabel O 6

otwór œruby
mocuj¹cej O4

otwór do
zag³êbiania
czytnika

50

1
0

5

1
3

±
1

Zasilacz 12V DC
z bateri¹

+12V

GND

+12V

GND

czerwony

niebieski

Eekran

IN1
¿ó³ty

IN2
br¹zowy

OUT czarny

Zamek

bibi-Z50

bibi
Przycisk
wyjœcia

Czujnik
otwarcia

Rygiel

Programowanie kart u¿ytkowników

1. Zbli¿yæ na chwilê kartê MASTER.
2. Mrugaj¹ca zielona dioda LED sygnalizuje tryb 
dodawania kart.
3. Zbli¿aæ kolejno do zamka karty u¿ytkowników 
- zostan¹ dodane do jednej grupy.
4. Po zakoñczeniu programowania grupy zbli¿yæ 
kartê MASTER do zamka w celu zatwierdzenia 
procedury programowania grupy kart.
5. W celu dodania kart kolejnej grupy, nale¿y 
powtórzyæ ca³¹ procedurê.

Kasowanie kart u¿ytkowników

1. Zbli¿yæ kartê MASTER i przytrzymaæ j¹ ok. 3 
sekundy - podwójny dŸwiêk zakomunikuje 
wejœcie w tryb kasowania.
2. Mrugaj¹ca czerwona dioda LED sygnalizuje 
tryb kasowanie kart.
3. Zbli¿yæ dowoln¹ kartê z grupy - ca³a grupa 
zostanie skasowana.
4. W celu skasowania kolejnej grupy, ca³¹ 
procedurê nale¿y powtórzyæ.

Konfiguracja zamka.

Zamek ma mo¿liwoœæ ustawiania konfiguracji 
przy pomocy kart MASTER:
1. Ustawianie czasu otwarcia rygla
2. Ustawianie polaryzacji wyjœcia steruj¹cego 
rygiel elektromagnetyczny
3. Wymiana kart MASTER
4. Kasowanie ca³ej pamiêci kart u¿ytkowników

Szablon monta¿owy
(1:1)

Przyk³adowy schemat po³¹czeñ
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