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1. Zawartość zestawu

1 Klamka elektroniczna zawiera :
 rozeta

 trzpień

 uszczelka (tylko do drzwi zewnętrznych)

2 Klamka elektroniczna (tylko dla dwustronnej autoryzacji 
elektronicznej) zawiera:
 rozeta

 uszczelka (tylko do drzwi zewnętrznych)

3 Szablon wiercenia

4 

5 

6 

7 

8 

9

10

11

2mm imbus (1 do zamówienia)

Opcjonalnie: dolna rozeta (zaślepiona lub z otworem na eurocylinder)

Reduktor do trzpienia w przypadku dwustronnej autoryzacji elektronicznej 
(tylko dla trzepienia 7mm)

Reduktor do trzpienia w przypadku dwustronnej autoryzacji elektronicznej 
(tylko dla trzepienia 7mm)

Śruby do montażu rozet (M5)

Opcjonalnie: Śruby do montażu wkładki (M4)

Baterie

Klamka mechaniczna (tylko dla dwustronnej autoryzacji elektronicznej)
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2. Dane techniczne

2.1 Główne dane 

Opis Dane

Średnica rozety 55 mm 

Zakres ruchu klamką 45° 

Przekaźnik MIFARE
®

 Classic 

MIFARE
®

 DESFire
®

 

Aktywny przekaźnik (868 MHz))

Zasilanie CR123A 3V bateria (1 sztuka)

Żywotność baterii do150,000 cykli albo10.0 lat

Zużycie prądu w 
stanie spoczynku

0.06 mW 

2.1.1 Dane dodatkowe 

Opis Wartość

Temperatura
pracy

+5°C to +55°C (wewnątrz)
-25°C to +65°C (zewnątrz)

Temperatura
otoczenia

-40°C to +65°C

Maksymalna 
wilgotność
(klamka)

Do 95% bez kondensacji

Miejsce użytkowania Wewnątrz/zewnątrz (zależnie od modelu)

Stopień ochrony IP66 wersja zewnętrzna; z przygotowaniem
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3. Uruchomienie 

Są dwa sposoby na zarządzanie systemem Clex private:



 

Zarządzanie kartą serwisową Service Card
Zarządzanie za pomocą oprogramowania
CX2530 Keyng 

3.1 Programowanie karty serwisowej 
Klamka początkowo nie rozpoznaje swojej karty serwisowej. Aby zaprogramować 
zamek trzeba aktywować klamkę. Przykładamy kartę serwisową do czytnika. 
3 długie syganały oznaczają, że aktywacja została wykonana pomyślnie. W ciągu 15 
sekund przyłóż kartę serwisową do czytnika. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie 
usłyszysz 2 krótkie i 1 długi sygnał.

Po wykonaniu wyżej wymienionych kroków karta serwisowa uruchamia tryb 
serwisowy, gdy przyłożysz ją do czytnika.

3.2    Zarządzanie klamką poprzez kartę serwisową

3.2.1 Programowanie kart urzytkowników
 Przyłóż kartę serwisową do czytnika klamki, aby uruchomić tryb serwisowy.

 Aby zaprogramować przyłóż kartę do czytnika. Jeśli usłyszysz 2 krótkie dźwięki
oznacza to, że programowanie przebiegło pomyślnie.

 Opcjonalnie: Zaprogramuj dodatkowe karty postępując tak jak wcześniej.

 Przyłóż kartę serwisową do czytnika albo poczekaj, aby wyłączyc tryb
serwisowy.
Aby stworzyć kartę z trybem "stale otwarte" przyłóż do czytnika i przytrzymaj 3 
sekundy podczas programowania, jeśli usłyszysz 3 krótkie dźwięki, oznacza to, że 
programowanie przebiegło pomyślnie.

3.2.2 Usuwanie karty urzywtkownika

 Przyłóż kartę serwisową do czytnika, aby uruchomić tryb serwisowy.

 Aby usunąć kartę przyłóż ją do czytnika, jeśli usłyszysz 3 krótkie dźwięki,
oznacza to, że programowanie przebiegło pomyślnie.

 Opcjonalnie: Usuń inne karty postępując tak jak wcześniej.

 Przyłóż kartę serwisową do czytnika albo poczekaj, aby wyłączyc tryb
serwisowy.

3.2.3 Usuwanie wszystkich kart

Przyłóż kartę serwisową do czytnika, aby uruchomić tryb serwisowy.

 Przytrzymaj, aby wyłączyć tryb serwisowy.

 W ciągu 60 seekund aktywuj tryb serwisowy jeszcze raz i przyłóż kartę
serwisową do czytnika. Jeśli przytrzymasz kartę, powinieneś usłyszeć krótkie 

dźwięki.

 Tryb serwisowy został wyłączony - po 15 sekundach karty powinny zostać
usunięte.
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4. Działanie

Elektroniczna klamka działa tylko z zamkiem wpuszczanym. W związku z tym należy 
upewnić się, że cylinder zamykający drzwi jest odblokowany lub drzwi nie są 
zablokowane w inny sposób. W przeciwnym razie nie można otworzyć drzwi nawet 
po przytrzymaniu autoryzowanego klucza.

4.1 Automatyczne wybudzanie
Klamka jest w trybie uśpienia tak długo, aż nie zostanie użyta. Żeby sprawdzić 
uprawnienia dostępu na karcie zamek musi zostać wybudzony z trybu uśpienia. 
Zazwyczaj dzieje się to automatycznie, kiedy przyłożysz kartę do czytnika.

Jeśli jednak elektroniczna klamka została wybudzona wcześniej 24 razy (na przykład 
przez metalowe przedmioty w otoczeniu) bez czytania klucza, automatyczne 
wybudzanie zostanie wyłączone.

W tym przypadku trzeba wybudzić klamkę ręcznie.

 Naciśnij klamkę kilka razy aż lamki LED zaczną świecić (aby wybudzić
czytnik).

 Następnie przyłóż zautoryzowaną kartę do czytnika.

Automatyczne wybudzanie włączy się ponownie dzięki odczytaniu 
zautoryzowanego klucza.

Dodatkowo, sensor wykrycia ruchu klamki (jest to ilość, jaką klamka musi zostać 
naciśnięta, aby wybudzić czytnik) może zostać ustawiony - w wersji z 
oprogramowaniem.

4.2 Otwarcie drzwi
Warunek: klamka musi być ustawiona poziomo. Przyłóż autoryzowaną kartę do czytnika do czasu aż nie zaświecą się lampki.

Klamka aktywuje się i drzwi mogą zostać otwarte poprzez naciśnięcie jej.

Okres czasu , w którym klamka pozostaje aktywna może zostać ustawiony (1 do
15 sekund, domyślna wartość to 5 sekund). Po ukończeniu autoryzacji klamki ,
czas, w którym klamka jest aktywna wygasa. Licznik czasu zostaje zresetowane, 
kiedy klamka zostaje naciśnięta ponownie.

Klamka dezaktywuje się po ustawionym czasie aktywności, jeśli nie jest 
naciśnięta lub jest naciśnięta i przytrzymana.

Klamka dezaktywuje się natychmiastowo, jeśli zostanie zwolniona.

4.3      Wprowadzanie klamki w tryb dzienny
 Przyłóż kartę z trybem dziennym do czytnika dwa razy.

Zależnie od stanu początkowego, klamka aktywuje lub dezaktywuje się na 
stałe.
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4.4 Wskazówki

Funkcja Sygnał (słyszalny lub widzialny) i wyjaśnienie

Tryb uśpienia Brak sygnału

Początek trybu 
serwisowego

Długi dźwięk, po którym następuje krótki dźwięk

Koniec trybu 
serwisowego

Króki dźwięk, po którym następuje długi dźwięk 

Dodano kartę
  

2 krótkie dźwięki; zielona, świecąca dioda LED

Usunięta karta
   

2 długie dźwięki; czerwona, świecąca dioda LEDs

Tryb odczytu 
(po wybudzeniu)

Czerwona, migająca dioda LED

Karta
niezautoryzowana

         

Długi, powolny dźwięk; czerwona, świecąca dioda LED

Karta
zautoryzowana

Zielona, świecąca dioda LED

Tryb dzienny 
włączony

Długi wysoki dźwięk; zielona, świecąca dioda LED

Tryb dzienny 
wyłączony 

Długi wysoki dźwięk; czerwona, świecąca dioda LED

Reset 

Długi niski dźwięk,  wszystkie diody LED migają jedna po 
drugiej

Ostrzeżenie 
baterii

5 krótkich wysokich dźwięków, czerwone diody LED 
migają 5 razy jednocześnie

Ostrzeżenie 
baterii 2

5 krótkich wysokich dźwięków, rzerwone diody LED 
migają 5 razy jednocześnie, po 5 sekundach zielone LED 
zaczynają świecić w tym samym czasie

Przyłóż kartę z 
wciśniętą 
klamką

Brak aktywności, 3 krótkie wysokie dźwięki, zielona dioda 
zaświeci się raz

▬ ●

● 
▬

▬ 

▬ 

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● 

● ● ●

5 s 

▬ 

▬ 

● ●

▬ ▬
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 WANO Solutions 
ul. Wschodnia 21E/69

62-030 Luboń k. Poznania
tel. biurowy +48 61 307 22 35

biuro@wano.pl
tel. serwisowy +48 795 663 109

serwis@wano.pl




