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Systém STAR MPS splňuje veške-
ré současné požadavky na bezpeč-
nost majetku a stále se zvyšující 
nároky na bezpečnost dat. Systém 
může ovládat různé technologie 
vstupních portálů a dveří (elekt-
romechanické a elektromotorické 
dveřní zámky, elektrické otvírače, 
magnety atd.) Způsob obsluhy lze 
zvolit dle přání zákazníka tak, aby 
poskytoval maximální komfort.

Pro vstup lze použít bezkon-
taktní RFID čip, číselný kód, kom-
binaci čipu a kódu nebo otisk prs-
tu. V případě čipů pro maximální 

STAR MPS – ideální řešení přístupu nejen do bytových domů 

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM S JEDNODUCHOU MONTÁŽÍ
Představujeme kompaktní 
elektronický přístupový systém 
STAR MPS pro bezpečné řešení 
vstupu do objektu. Je ideální pro 
bytová družstva a SVJ (typicky 
např. pro ovládání hlavního 
a zadního vchodu budovy a dveří 
ke společným prostorám) 
a lze jej propojit s domovním 
telefonem. Udělování, změny 
i rušení přístupových práv (včetně 
možnosti rychlého smazání např. 
v případě ztráty čipu) snadno 
zvládne každý díky uživatelsky 
přívětivému programu v češtině. 
Řešení je vhodné také pro rodinné 
domy, kanceláře a objekty s velkým 
množstvím vstupů. 

bezpečnost nabízíme technolo-
gii MIFARE DESFire EV1, kte-
rou nelze kopírovat. Čipy mohou 
mít podobu přívěšku na klíče, kar-
ty, plastového náramku či nálepky 
– dle preferencí zákazníka. Záro-
veň je na výběr řada tvarů a desig-
nů čteček čipů (včetně provedení 
s klávesnicí a se snímačem otis-
ků prstů), které se umísťují na stě-
ně v blízkosti dveří, v zárubni nebo 
přímo na dveřích. Zvýšení uživa-
telského komfortu při otvírání dve-
ří je bezkonkurenční oproti běžné-
mu manuálnímu odemykání.
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Zbavte se nepraktických klíčů 
a mějte přehled o tom, kdo kdy 
vešel do budovy

Přístupová práva jednotlivých uži-
vatelů (rezidentů, nájemníků, slu-
žeb) do objektu řídíte pomocí uži-
vatelského programu MPS, který 
umožňuje komfortní, přehledné 
a jednoduché nastavování, úpravu 
a rušení či omezení platnosti čipů, 
kódů a otisků, včetně možnosti na-
stavení časových oken (např. pro 
vstup pošty ke schránkám v do-
poledních hodinách). Program do-

káže zobrazit také historii a ča-
sy použití jednotlivých čipů. Díky 
možnosti okamžitého zrušení čipů 
v programu je minimalizováno ri-
ziko zneužití čipu v případě skon-
čení jeho platnosti, ztráty nebo 
krádeže. Systém nabízí také mož-
nost řízení práv k čipům přes mo-
bilní síť, pak je možné jej ovládat 
prakticky odkudkoliv. 

Instalace cenově velmi dostup-
ného systému je nenáročná a nevy-
žaduje zásahy do rozvodů elektři-
ny. Zajišťujeme kompletní montáž 
včetně dodávky a napojení veške-
rých komponent (elektrických ot-
víračů, magnetů, elektromecha-
nických a elektromotorických 
zámků atd.) dle požadavků zá-
kazníka na úroveň zabezpečení 
a komfort obsluhy. Samozřejmos-
tí je zaškolení v obsluze systému 
a 100% technická podpora.

Kontaktujte nás pro obhlíd-
ku místa instalace, specifikaci va-
šich požadavků a zpracování nezá-
vazné cenové nabídky. Působíme 
po celé ČR.

Skříň s řídicí jednotkou a zdrojem Software v češtině a hardwarový klíč

Stěnová čtečka čipů

Čtečka pro přidávání čipů


