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Elektroniczna blokada 
do samochodu

Z punktu widzenia elektrycznego, uk³ad ten nie jest niczym innym jak tylko ukrytym w³¹cznikiem 
wybranego zespo³u samochodu (np. rozrusznika, uk³adu zap³onowego lub pompy paliwowej). 
Prezentowane urz¹dzenie zaczyna chroniæ auto od momentu wyjêcia kluczyka ze stacyjki. W 
uk³adzie zrezygnowano z dodatkowych, uci¹¿liwych dla montuj¹cego wskaŸników, sygnalizatorów 
(choæ mo¿na wykorzystaæ jak sygnalizator stanu pracy diodê LED) i klawiatur – jego obecnoœæ 
pozostaje wiêc niewidoczna. Jedynym wymaganym czujnikiem jest w³¹cznik œwiate³ stopu, 
dostarczaj¹cy napiêcia do ukrytego przycisku. Po przekrêceniu kluczyka w stacyjce do pozycji 
„zap³on”, napiêcie pok³adowe zostaje doprowadzone do koñcówki ST. Jak d³ugo peda³ hamulca 
razem z ukrytym przyciskiem nie jest naciskany, potencja³ w punkcie Wyl pozostaje niewielki. Stan 
wyjœcia bramki IC1a pozostaje niezmieniony – tranzystor T2 nie przewodzi. Po naciœniêciu hamulca 
i uruchomieniu ukrytego przycisku kondensator C6 ³aduje siê poprzez PR1 dopóki wyjœcie IC1a nie 
zmieni stanu na niski. Wtedy tranzystor T2 otrzymuje napiêcie bazy poprzez inwerter IC1b, w³¹cza 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• niewielkie wymiary modu³u 

• prosty monta¿ 

• mo¿liwoœæ zablokowania dowolnego podzespo³u samochodu (elektrycznie) 

• sygnalizacja stanu: dioda LED

• nietypowe rozwi¹zanie utrudnia wykrycie przez osoby nieporz¹dane 

• zasilanie: 12 V 
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Samochód mo¿na chroniæ na dwa sposoby – 
stosuj¹c bardzo rozbudowany system 
elektroniczny lub proste, ale bardzo 
nietypowe urz¹dzenie. Poni¿szy kit 
zalicza siê do drugiej grupy. Brak we 
nim mikroprocesorów, klawiatur czy 
wyœwietlaczy, jest za to jeden 
niezwykle popularny uk³ad scalony. 
Instalacja modu³u 
„antykradzie¿owego” nie wymaga 
¿adnych specjalnych prac czy 
zmian w okablowaniu pojazdu. 
Równie prosta jest obs³uga – uk³ad 
zaczyna chroniæ pojazd automatycznie, 
po wyjêciu kluczyka ze stacyjki. Chc¹c 
utrudniæ „pracê” z³odziejowi mo¿na zrezygnowaæ z 
diody LED – wtedy niczym nie sygnalizowane dzia³anie 
uk³adu bêdzie jeszcze wiêkszym zaskoczeniem dla intruza. 

Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie polecane wszystkim mi³oœnikom motoryzacji, którzy pragn¹ 
uchroniæ swój pojazd przed uprowadzeniem przez osoby trzecie
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siê i uaktywnia przekaŸnik, który zamyka, na przyk³ad, obwód zasilania cewki zap³onowej. 
Potencjometr PR1 umo¿liwia regulacjê czasu opóŸnienia zadzia³ania blokady. Dioda D5 
uniemo¿liwia wy³¹czenie siê przekaŸnika po zwolnieniu ukrytego przycisku . Wyjêcie kluczyka ze 
stacyjki spowoduje zmianê stanu wyjœcia bramki IC1a – roz³¹czenie przekaŸnika, a w efekcie 
roz³¹czenie blokady. Pozosta³e dwie bramki uk³adu scalonego tworz¹ oscylator. Powoduje on 
miganie diody LED gdy blokada jest aktywna. Potencjometr PR2 umo¿liwia regulacjê czasu 
wysterowania przekaŸnika po wyjêciu kluczyka ze stacyjki, co mo¿e byæ przydatne np. wtedy gdy z 
jakiegoœ powodu nie mo¿emy uruchomiæ samochodu. 

Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej. Monta¿ jest typowy, a uk³ad 
zmontowany ze sprawnych elementów nie wymaga ¿adnej regulacji. Przed zamontowaniem uk³adu 
w samochodzie nale¿y jeszcze podj¹æ decyzjê o tym, czy diodê LED umieœciæ na desce rozdzielczej 
samochodu czy nie montowaæ jej wcale.

Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Wykaz elementów
Rezystory
R1, R5...R8: ....................................................4,7 kW
R2: .....................................................................1 kW
R3: .................................................................330 kW
R4: ...................................................................33 kW
PR1:...............................................................100 kW
PR3:........................................................200-220 kW
Kondensatory
C1, C2, C4:......................................................100 nF
C3, C7:......................................................10 mF/16 V
C5:..........................................................100 mF/25 V
C6:............................................................22 mF/16 V
Pó³przewodniki
D1, D3, D7, D8: .............................................1N4001
D2, D4, D9:....................................diody Zenera 15 V
D5: ................................................................1N4148
D6:.............................................................dioda LED
T1, T2:...........................................................BC547B
Ic1:.....................................................................4093
Inne
Z³¹cza ARK2/500 - 3szt.

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 8/06

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

Wiêcej zabezpieczeñ do samochodu na stronie:



4 AVT 1413  Elektroniczna blokada do samochodu

W³aœciwoœci
· mo¿liwoœæ zapamiêtania do 15 kluczy (w zestawie 2 klucze)
· mo¿liwoœæ kasowania i programowania nowych kluczy przez wykonanie zworki na p³ytce
· mo¿liwoœæ kasowania i programowania nowych kluczy przez przy³o¿enie do g³owicy rezystora o wczeœniej zaprogramowanej wartoœci
· praca monostabilna, bistabilna lub czasowa z programowanym czasem aktywnoœci wyjœcia
· œwietlna sygnalizacja staniu pracy zamka
· bezpoœrednie sterowanie przekaŸnikiem 12V
· miniaturowe wymiary: 20x16mm 
· zasilanie: 5,5...15VDC/25mA

Dostêpne wersje:
· AVT522 A+ - w zestawie p³ytka drukowana, zaprogramowany uk³ad i dokumentacja 
· AVT522 B+ - w zestawie p³ytka drukowana, komplet elementów i dokumentacja 
· AVT522 C - uk³ad zmontowany i uruchomiony 

AVT522AVT522AVT522AVT522
Miniaturowy zamek cyfrowy 
Immobilizer 
Miniaturowy zamek cyfrowy 
Immobilizer

PRODUCENT:  AVT Korporacja Sp. z o.o. 03-197 Warszawa ul. Leszczynowa 11
Dzia³ Handlowy: tel.: (22) 257-84-50; fax: (22) 257-84-55; e-mail: handlowy@avt.pl  

www.sklep.avt.pl

Projekt zamka cyfrowego, którego g³ówn¹ zalet¹ jest to, ¿e jego uk³ad 
elektryczny zosta³ zmontowany na p³ytce o wymiarach 20 mm x 16 
mm. P³ytkê o tak niewielkich wymiarach mo¿na umieœciæ nawet w 
bardzo ma³ym urz¹dzeniu, dlatego uk³ad zamka mo¿e byæ zastosowany 
tak¿e do zabezpieczania urz¹dzeñ elektronicznych. Zamek u¿ywa 
pastylek typu DS1990 jako kluczy autoryzacyjnych. Ka¿da pastylka 
posiada swój unikalny numer seryjny, który po zarejestrowaniu jest 
kodem dostêpu lub mo¿e s³u¿yæ do identyfikacji osób, umo¿liwiaj¹c na 
przyk³ad otwarcie drzwi posiadaczowi uprawnionego klucza.

Rekomendacje: zamek elektroniczny o bardzo ma³ym poborze pr¹du, 
miniaturowych wymiarach i programowanych w³aœciwoœciach 
funkcjonalnych mo¿na zastosowaæ w sejfach, komputerach, 
samochodach, a tak¿e jako zamek przy drzwiach wejœciowych do 
ró¿nego rodzaju pomieszczeñ.

www.sklep.avt.pl

www.sklep.avt.pl

Wbudowana w czytnik dioda sygnalizacyjna
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http://www.sklep.avt.pl/go/_info?id=31376
http://www.sklep.avt.pl/go/_info?id=480067

