Centrální zamykání
CL-20A
(CL-20A2)

Popis výrobku
Jedná se o elektromechanický systém
určený pro vozidla s palubním napětím 12V a
ukostřeným záporným pólem baterie. Součástí
sady je dvojice servomotorků pro přední dveře,
dvojice servomotorků zadních dveří, řídící
jednotka a potřebná kabeláž. (Verze CL-20A2
je určena pro dvoudveřové automobily a liší se
pouze tím, že neobsahuje dvojici motorků pro
zadní dveře). V soupravě je též přiložena sada
mechanických dílů (držáky, táhla a svorky),
které usnadňují montáž a mechanické připojení
servomotorků ve dveřích vozidla.
Výstupy servomotorků se připojují na
mechanismus zámků dveří tak, že svým
pohybem ovládají táhla (nebo páky) uvnitř
dveří stejně, jako když je zámek ovládán
ručně. Servomotorky předních dveří mají
zabudovány
snímače
polohy
zámku.
Informace o poloze je vedena do řídící
jednotky. Ta v případě změny stavu (zamknutí
nebo odemknutí některých předních dveří)
vydá signál k provedení stejné operace na
ostatních dveřích.
Tak systém umožňuje
ovládat zámky všech dveří z jednoho místa
(dveří řidiče nebo dveří spolujezdce).
Řídící jednotka navíc umožňuje připojit
signály dálkového ovládání. Tyto signály
poskytuje většina používaných autoalarmů,
nebo je možno doplnit systém jednotkou
dálkového ovládače. Pokud se však
rozhodnete pro dálkové ovládání, je třeba
zkontrolovat, že použitý ovládač pracuje s tzv.
plovoucím kódem (přenosový bezpečnostní
kód se mění po každém použití ovládače).
Tento systém je podstatně bezpečnější než
zařízení, která pracují s pevným kódem
(výrobce doporučuje kombinovat soupravu s
autoalarmem Jablotron CA-300SP, nebo
dálkovým ovládačem CL-301S).
Souprava centrálního zamykání CL-20A se
ve srovnání s jinými nabízenými výrobky
vyznačuje
robustním
provedením
servomotorků s velkou ovládací silou. Řídící
jednotka je dobře ošetřena proti rušivým
signálům. I v případě, že dojde z nějakého
důvodu k mechanickému rozsouhlasení poloh
zámků, stačí jeden cyklus zamknout/
odemknout ke srovnání všech servomotorků.
Výrobek je shodný s typem schváleným
MD ČR č.o. 1141.

Technické parametry
napájecí napětí
10 až 15V ss.
klidový odběr
max. 0.1mA
max. pracovní proud
14A
pracovní síla serva
40N
zdvih serva 18mm
doba přestavení
max. 0.3vteřiny
vstupy pro dálkové ovládání reagují na spojení s
mínus pólem (kostrou).
Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se
vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č.
169/1997 Sb.,ve znění nařízení vlády č. 282/2000
Sb. je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení
o shodì je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Montáž
Mechanická zástavba servomotorků do
dveří není u některých typů vozidel snadnou
záležitostí. Proto výrobce doporučuje využít
služeb profesionálního servisu.
Při montáži servomotorků je třeba dbát na
to, aby pohyb výstupního táhla motorku byl co
nejvíce
v
ose
pohybu
ovládaného
mechanismu zámku (tak, aby nedocházelo ke
křížení). Serva se mají montovat do dveří tak,
aby byla osa jejich pohybu svislá. Do předních
dveří se montují serva s pěti vývody, do
zadních dveří serva se dvěma vývody. Po
namontování serva zkontrolujte pohybem
rukou, že je chod plynulý a mechanizmus
nezadrhává.
Řídící jednotka je určena pro montáž do
kabiny vozidla, vhodné je její umístění pod
palubní
deskou.
Před
její
montáží
doporučujeme odpojit akumulátor vozu (pozor
na zařízení vybavená pamětí - autorádia s
kódem atd.). Přívodní kabely do dveří je nutné
umístit tak, aby při zavírání a otvírání dveří
nemohlo dojít k jejich poškození. Kabely jsou
opatřeny na všech koncích konektory. Spojují
se vodiče stejných barev.
Pokud by zámky v některých dveřích
vyžadovaly vzhledem k možnému umístění
serva opačný směr pohybu pro uzamčení než
ve dveřích ostatních, zaměňte navzájem modrý
a zelený přívod příslušných servomotorků.
Jedná-li se o servo předních dveří prohoďte též
navzájem hnědý a bílý přívod.
Napájecí vodič systému je vybaven
ochrannou pojistkou 15A. Připojuje se na
trvalé napětí +12V přiváděné z baterie (v
rozvodech vozu obvykle značeno 30). Pokud
je v rozvodech předřazena další pojistka, musí
být její hodnota minimálně 15A. Kostřící vodič
připojte na originální kostřící bod ve vozidle.
Nikdy nepoužívejte žádné náhradní ukostření.
Vodiče pro přivedení signálu dálkového
ovládání reagují na krátkodobé spojení s

kostrou (bílo/modrý = odemknout, bílo/černý =
zamknout). Pokud budete centrální zamykání
spojovat se systémem dálkového ovládání,
doporučujeme nejprve samostatně namontovat
vlastní zamykání a až po ověření řádné funkce
zapojit přívody pro dálkové ovládání.
V případě, že se systém nespojuje
s dálkovým ovládačem, je možno oba vodiče z
konektoru vyjmout (stisknutím jazýčků z boku
plochého konektoru).
Jestliže montujete pouze dvoudveřový
systém, zaizolujte pečlivě nepoužité konektory
zadních dveří.
Při zapojování plochého konektoru do řídící
jednotky si zkontrolujte jeho správnou orientaci
(aretačním výstupkem nahoru).
Když je propojení kabelů hotovo, ověřte
správnost zapojení a připojte napájení.
Zkontrolujte funkci systému. Ověřte si, že systém
reaguje na zamykání a odemykání předních
dveří. Pokud se stane, že na některé straně
reaguje pouze jedním směrem nebo nereaguje
vůbec, posuňte táhlo příslušného serva tak, aby
se při pohybu zámku výsuvná část serva
pohybovala ve středu své dráhy pohybu.
Po ukončení montáže fixujte kabelové
svazky tak, aby nemohlo dojít k jejich
poškození.

Páté dveře
Ovládat zámek pátých dveří vozidla, je
možno, doplníte-li systém dalším servomotorkem. Pokud použijete dvouvodičový
motorek (typ CM-2), spojte jej paralelně s
jedním z motorků zadních dveří. Páté dveře
potom zamykají současně s ostatními. Jestliže
však použijete pětivodičový motorek (CM-5)
spojený paralelně s jedním z motorků předních
dveří, potom také můžete zámkem pátých
dveří ovládat celý systém (pokud toto řešení
mechanika zámku umožňuje).

Údržba
Z provozního hlediska je systém centrálního zamykání nenáročný. Doporučuje se
pouze řádně promazávat dveřní zámky a
jejich mechanismus tak aby měly lehký chod
(přetížení může servo poškodit). Je také
nutno počítat s tím, že pokud mechanismus
dveří v zimě zcela zamrzne, nedokáže ani
servomotor zámek uvolnit.
V případě jakékoliv mechanické poruchy
zámku odpojte pojistku v přívodu centrálního
zamykání a ovládejte ostatní dveře klíčkem.
Vyhnete se tak poškození servomotorku
přetížením.
Vyrábí JABLOTRON s.r.o., Jablonec n.N.

Poznámka:
Výrobek,
ačkoliv
neobsahuje
žádné
škodlivé
materiály, nevyhazujte do odpadkù,
ale předejte prodejci nebo přímo
výrobci.
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Central door locking system

CL-20A
(CL-20A2)

Description:
This electromechanical locking system is
suitable for all cars equipped with 12V voltage
and a negative ground.
The set includes two actuators for the front
doors, two actuators for the rear doors, a
control unit and a wire harness. An assortment
of mechanical components for easy installation
of the actuators to the doors is also provided.
Model CL-20A2 is a modification for cars
with only two doors (it does not include rear
door actuators).
The actuator's mechanical output should be
connected to the mechanical locking system
inside the door so that it performs the same
movements as when the locks are operated
manually.
The front door actuators are equipped with
position detectors. The position information is
processed by the control unit. If there is any
position change detected, the control unit
gives instruction to the others actuators to
make the same position change. This allows
all door locks to be operated from one point
(either of the front door locks).
The control unit can also be connected to a
remote control. Use only a car alarm or remote
control unit with “Floating Code” ability. This
type of system provides a much higher safety
level than systems with only a fix code. We
recommend to combine the central locking
system with the Jablotron car alarm model CA300SP or remote controller model CL-301S.

Specifications
operating voltage
10 to 15VDC
stand by consumption
max. 0.1mA
max. working current
14A
actuator force
40N
actuator range
18mm
reaction time
max. 0.3sec.
remote control inputs are sensitive to
negative signals (ground)

Complies with the essential requirements of:
89/336/EC EMC Directive - Protection
concerning electromagnetic compatibility
when is used for its intended purpose.
Original of the conformity assessment can be
found at the web page www.jablotron.cz,
section Technical support.

Installation
Mechanical installation of actuators to some
car models can be complicated. Therefore we
recommend professional installation.
The actuators must be installed in such a way
that the actuator movement axis is the same
as the movement axis of the moving door lock.
The actuators with five wires are for the front
doors. Actuators with two wires are for the rear
doors. After actuator installation, check by hand
that the locks can move easily and smoothly.
Before you install the control unit, disconnect
the car battery. Then, remove the fuse from
the holder on the wire harness provided with
the system. Keep in mind that if your car has
some memory functions built in, then these
may be erased if you disconnect the battery.
Refer to the car owners' manual before
disconnecting the battery.
Install the control unit in the passenger
compartment. The recommended location is
under the dash board.
Route the wire harness cables to each door.
Be sure that the cables will not be broken when
opening or closing the door. The end of the
cables are equipped with connectors: connect
the wires so that the colors corresponds.
If one or more of the door locks require an
opposite movement of the actuator for locking,
substitute the blue wire of the corresponding
actuator for the green wire. In the case that it is
front door actuator, you also have to substitute
the brown wire for the white wire.
Positive Supply - The red wire with a fuse
holder (15A) should be connected directly to
the positive terminal of the battery cable.
Grounding - connect the black wire to the
original GND point in the car. Do not use any
temporary grounding.

remote control. They are sensitive to
negative potential (connection with ground).
If you are going to connect CL-20A with a
remote control, do it after completing the
installation of the locking system and after
testing. If you do not want to use remote
control inputs, you can remove the wires
from the flat connector by pressing the
corresponding tab on the side of connector
body and pulling the wire out.
Plug the flat connector into the control unit.
Be sure that the connector is properly
positioned and oriented. Check the wiring
and then install the fuse on the red cable
(15A) and connect the battery.
Check the function of the locking system
by using the key in the front door locks. If
any of the front door locks do not trigger the
function of the others, check position of the
corresponding actuator. The moving part of
the actuator must be adjusted in such a way
that when you lock or unlock with the key, the
moving part is centered in the middle of its
possible movement trajectory.

The fifth door
It is also possible to control a fifth door
lock, if you install an extra actuator there.
Use model CM-2 (two wires) and connect it
parallel to one of the front door actuators.
This way the locking system can only be
operated from the front doors.
If you install model CM-5 (five wires), you
can also control the system with a key in the
fifth door lock.
Note: study the function of the fifth door lock
carefully before you decide to install an
actuator. Some systems do not allow it.

Maintenance
The system does not need any special
maintenance. Occasionally check if the locks
can be operated easily by hand from time to
time. Lubricate the locks before and after each
winter season.
If a lock freezes in winter, or is mechanically
blocked for any reason, remove the control unit
fuse to avoid damage to the actuator.

Remote control - the white colored wire with
blue stripe (unlock) and the white colored
wire with black stripe (lock) are inputs for the

Note: Although this product does
not contain any harmful materials
we suggest you to return the
product to the dealer or directly to
the producer after usage.
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