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B
iometria jest dzisiaj ukierunkowana na 

metody automatycznego rozpozna-

wania ludzi na podstawie ich cech fi-

zycznych. Stosuje się ją szeroko w celu spraw-

dzania tożsamości osób oraz ich weryfikacji, 

a jej praktyczne użycie zaobserwować można 

w działaniu różnego rodzaju systemów kon-

troli dostępu. 

Innowacyjne rozwiązanie 

Zamki biometryczne mogą być urucho-

mione na podstawie pomiaru cech fizycznych 

uprawnionej osoby. Do najpopularniejszych 

urządzeń należą skanery linii papilarnych, 

układu naczyń krwionośnych palców czy 

tęczówki oka. Są to urządzenia wygodne 

w użyciu – każdy użytkownik raz skojarzony 

z systemem może otwierać zamek bez użycia 

klucza zewnętrznego. Detektory (np. skanery 

linii papilarnych) przechowują wzorce osób 

uprawnionych do korzystania z zamka. Ze-

skanowany przez użytkownika odcisk palca 

porównywany jest ze zgromadzonymi wzor-

cami – w przypadku zgodności podawany 

jest impuls elektryczny do otwarcia drzwi. 

Sytuacje awaryjne

Zamki biometryczne mogą być autono-

micznymi urządzeniami wyposażonymi we 

własne zasilanie i wówczas najczęściej nie 

mogą współpracować z instalacjami domu, 

w  tym również z  systemem alarmowym. 

Innym rozwiązaniem jest system oparty na 

zamku elektrycznym, wbudowanym w skrzy-

dło i połączonym przewodowo z czytnikiem 

biometr ycznym i  panelem kontrolnym 

umieszczonymi na ścianie lub w skrzydle 

drzwiowym. Takie rozwiązanie daje wiele 

możliwości, w tym współpracy z alarmem. 

Zamki tego rodzaju posiadają często funkcję 

tzw. „cichego otwarcia”. Polega ona na możli-

wości zakodowania palca innego niż używa-

ny do otwierania, np. serdecznego – wów-

czas, gdy np. ktoś przymusza nas do otwarcia 

drzwi, użycie go odrygluje je, ale jednocze-

śnie uruchomi powiadomienie o wymuszeniu 

kierowane do grupy interwencyjnej. Rozwią-

zanie to przewiduje również sytuacje awaryj-

ne. Jeśli zamek biometryczny nie zadziała, 

można zazwyczaj drzwi otworzyć np. kodem 

Zamki biometryczne to wyspecjalizowane rozwiązanie używane dawniej 

głównie w celu zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń chronionych. 
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› Detektory (np. skanery linii 

papilarnych) przechowują wzorce osób 

uprawnionych do korzystania z zamka.
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wprowadzonym z klawiatury, kartą kodową 

bądź w ostateczności tradycyjnym kluczem. 

Zamek dla każdego

Zamki biometryczne były do niedawna 

rozwiązaniem dość drogim, dostępnym je-

dynie dla instytucji wymagających podwyż-

szonego poziomu zabezpieczeń, takich jak 

banki czy duże przedsiębiorstwa. Z chwilą 

pojawienia się zamków autonomicznych 

coraz częściej decydują się na nie również 

indywidualni użytkownicy. Osobną grupą 

są inwestorzy budujący domy inteligentne, 

dla nich optymalnym rozwiązaniem są drzwi 

wyposażone w zamki elektro-motoryczne 

ze skanerem linii papilarnych. Zamki tego 

rodzaju stosowane są już powszechnie np. 

w biurach – ich dodatkową zaletą jest w tym 

przypadku możliwość powiązania kontroli 

dostępu z ewidencją czasu pracy. 

Na montaż zamka biometrycznego zde-

cydować można się praktycznie w każdej 

chwili – niektóre urządzenia z czytnikami 

biometrycznymi mogą być montowane na 

standardowych zamkach – całość elektro-

niki wraz z czytnikiem biometrycznym za-

montowana jest wówczas w szyldzie klam-

ki. Sygnał z czytnika przekazywany jest na 

sprzęgło i wtedy możemy otworzyć drzwi 

klamką. Innym sposobem jest umieszczenie 

czytnika na ścianie w pobliżu drzwi i przeka-

zanie sygnału bezprzewodowo do sprzęgła w 

klamce lub elektrycznie napędzanej wkładce 

drzwiowej. Jeszcze inne rozwiązanie to do-

datkowy zamek nawierzchniowy montowa-

ny w drzwiach niezależnie od zamków już 

w nich funkcjonujących. 

Napisz do eksperta: biuro@drzwi-cal.pl

› Na montaż zamka biometrycznego 

zdecydować można się praktycznie w 

każdej chwili. Zamki biometryczne mogą 

być autonomicznymi urządzeniami 

wyposażonymi we własne zasilanie.
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