
Varianty řešení:

• řídící jednotka, terminály, software, čipová média

• paniková kování (madla, hrazdy, tlačítka) 
volitelně: elektromechanické zámky / kování

  elektromotorické zámky

  magnety, elektrické otvírače

Elektronický 
přístupový systém 
STAR MPS
Jednoduché a vysoce bezpečné řešení pro menší 
objekty. Pro správu slouží intuitivní software 
v češtině. Správu je možno řešit on-line, off-line 
nebo prostřednictvím modulu GSM.

Detailní popis řešení: 

Přístupový systém MPS je určen k elektronické kontrole a evidenci vstupů čipem RFID 

13,56 MHz nebo 125 kHz, číselným kódem, případně kombinací obou možností. Jedná 

se o tzv. on-line systém, což znamená, že všechny jeho komponenty jsou vzájemně 

propojeny, nejčastěji kabelovým vedením. V případech, kdy pokládka kabelu není možná 

ať již z estetického, nebo ekonomického důvodu, je možné využít i propojení některých 

systémových komponent bezdrátově. V každém případě nabízí systém MPS komfort 

spravovat a monitorovat systém v reálném čase a to prostřednictvím programu 

MPS pracujícího v prostředí Windows, který nabízí komfortní, uživatelsky jednoduché 

a přehledné ovládání. Koncepčně je systém MPS řešen tak, aby byl schopen pracovat 

samostatně, tedy bez pomoci ovládacího softwaru. Pro běžný provoz systému tedy není 

potřeba řídící počítač ani připojení k internetu. Díky strukturované architektuře je systém 

MPS schopen řešit jak jednoduché aplikace s jednotkami vstupů, tak i rozsáhlejší projekty 

kde ovládaných vstupů mohou být i desítky.

Jednotlivým uživatelům systému lze definovat přístupová práva jak prostorově, tedy 

s konkrétní definicí, který vstup v objektu může ovládat, tak i časově, tedy definovat, kdy 

může tyto vstupy ovládat (časová okna). Velkou výhodou systému je možnost napojení 

na ovládání vybraných vstupů tzv. „z venčí“, například domovním telefonem, tlačítkem 

z recepce apod.   

Systém MPS splňuje současné požadavky na bezpečnost majetku a stále zvyšující 

se nároky na bezpečnost dat, zejména z pohledu kopírování čipů. Vybrané terminály 

systému jsou schopny pracovat i s čipy, jejichž klonování je buď velmi obtížné, nebo 

nemožné. 

Komponenty systému:

• Řídící jednotka MPS se skříní s napájecím zdrojem

• Terminály MPS

• Program MPS

• Čipy RFID 



Řídící jednotka (RJ) je základním modulem systému. Poskytuje HW a FW prostředí pro připojení až čtyř čteček RFID a ovládá až čtyři dveřní 
elektromechanické nebo elektromotorické zámky, magnety nebo elektrické otvírače. Má ve své paměti uložen seznam platných čipů, tedy 
čísla čipů s povolením otevírat dané dveře. Přijímá informace ze čteček bezkontaktních čipů, porovnává je s informacemi uloženými ve své 
paměti platných čipů a na základě tohoto porovnání rozhoduje, zda uvolní zámek, nebo nikoli. Pokud vstup povolí, pošle signál k uvolnění 
zámku. Znamená to, že zámek ovládá řídící jednotka a nikoli dveřní terminál. Tím je zabezpečeno, že dveře nelze neoprávněně odemknout 
rozbitím dveřního terminálu zvenčí objektu.

• V seznamu platných čipů každé RJ je každému jednotlivému čipu uložena informace, které z dveří má právo odemykat a v jakém časovém 
plánu. V sortimentu MPS jsou tři typy RJ - pro jeden, dva, nebo čtyři ovládané vstupy.  Kombinací těchto RJ je možné vystavět řešení pro 
širokou škálu projektů.

• RJ MPS se montuje do skříně s napájecím zdrojem. Pokud je požadováno zálohované napájení, je možné umístit do skříně i záložní 
akumulátor. 

• RJ MPS může pracovat autonomně nebo v síti. Autonomní provoz znamená, že čipy do jeho paměti se ukládají přímým point to point 
připojením s PC, kterým pro tyto účely bývá přenosný notebook. V případě potřeby úpravy seznamu platných čipů se obsluha připojí 
kabelem LAN přímo k RJ MPS v místě její montáže.

• Provoz v síti znamená, že RJ MPS je propojena sítí LAN s PC prostřednictvím místní sítě LAN. Tímto způsobem může být propojeno i více 
RJ MPS přes datový switch, který bývá umístěn zpravidla v místě správy systému. 

RJ se umisťují do technologických místností, například serveroven, případně do podhledů, nebo do jiných míst přístupných pouze vybraným 

osobám. 

 

Program MPS potom může spravovat seznamy platných čipů v jednotlivých RJ MPS z kteréhokoli místa sítě, a to z PC, na kterém je instalo-

ván SW MPS (viz další kapitola). Tato konfigurace pak dovoluje, aby některé čipy mohly být uloženy v paměti více RJ MPS. Systém pak může 

vytvářet hierarchii přístupu podobnou hierarchii systému generálního klíče. 

Seznam platných čipů se v databázi aktualizuje pomocí programu MPS. Program bývá instalován na PC, které je pro účely správy čipů 

možné propojit s RJ MPS prostřednictvím sítě LAN. Pomocí tohoto programu je možné upravovat seznam platných čipů - tedy přidávat čipy, 

případně rušit ty, které již nemají mít povolen přístup, nebo měnit jejich přístupová práva, tedy seznam dveří, které mohou ovládat.

RJ MPS je rovněž možné k PC s programem MPS propojit prostřednictvím bezdrátové komunikace sítí GSM. Pak je možné ovládat řídící jed-

notku MPS i „na dálku“ prakticky odkudkoli. Je pouze nutné RJ MPS a PC vybavit speciálním modulem GSM.

Řídící jednotka 
MPS se skříní 
a napájecím 
zdrojem 
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K MPS resp. k RJ je možné připojit celou řadu dveřních terminálů. Liší se designem a způsobem identifikace. Výběr správného 

typu závisí na tom, jak mají v systému pracovat, s jakým typem čipu RFID a jaký design bude pro daný projekt nejvhodnější. 

Terminály lze rozdělit do skupin:

• čtečky čipů RFID 125 kHz, nebo 13,56 MHz

• čtečky čipů RFID s vestavěnou klávesnicí

• klávesnice

Čtečky čipů RFID  snímají přiložený čip, který může být v podobě plastové karty, přívěšku ke klíčům, nálepky, náramku apod. 

Umisťují se na stěnu v blízkosti dveří, nebo do zárubně dveří podle požadavků zákazníka, případně dle místních dispozic vstupu.

Čtečky RFID s klávesnicí je možné použít tam, kde je potřeba, aby se uživatelé identifikovali buď přiložením platného čipu RFID, 

nebo vložením platného číselného kódu postupným stiskem příslušných tlačítek, případně pro zvýšení úrovně zabezpečení kombi-

nací obou. Tento typ terminálu je stejně jako čtečky RFID připojen k RJ MPS. Té předává buď číslo přečteného čipu, nebo číselný kód.

Nabízíme následující typy terminálů:

Základní stěnová 
čtečka

Pro čipy MIFARE / 125 kHz Designově luxusnější typ 
klávesového terminálu

Výhodou jsou malé 
rozměry a montáž 

i do zárubně, obložení 
apod.

Dveřní 
terminály
MPS

STAR iButton

STAR MPS S6R STAR TM1/EM1 STAR M3



Čipy a číselné kódy jsou v nainstalovaném přístupovém systému 

spravovány programem MPS, který je součástí dodávky. 

Instaluje se obvykle na uživatelský notebook nebo PC.

Čipy se programují pomocí speciální čtečky RFID připojené k 

PC přes rozhraní USB a číselné kódy z klávesnice. 

S pomocí programu SW MPS je možné přidělovat čipy a kódy 

jednotlivým držitelům a nastavovat jejich přístupová práva. 

Program zároveň umožňuje evidovat jednotlivé čipy a kódy 

a vytvářet tiskové sestavy podle nastavených kritérií. 

Číselný kód i karty RFID jsou v systému ukládány na konkrét-

ní dobu platnosti. Po jejím vypršení, nebo pokud se má přístup 

zakázat, se smažou z paměti příslušné řídící jednotky a tím 

přestanou platit. Nový uživatel dostane automaticky nový 

přístupový kód, kterým se bude identifikovat. Není tedy nutná 

žádná manipulace přímo na terminálu. Notebook/PC s nain-

stalovaným SW je s řídící jednotkou nebo jednotkami připojen 

sítí LAN a komunikuje s nimi protokolem TCP. Řídící jednotky 

si ve své paměti ukládají záznamy o jednotlivých událostech 

ve formě souborů „Historie“. Ovládací program SW MPS po-

skytuje rovněž služby zpracování těchto záznamů do tisko-

vých sestav (tedy tisk historie průchodů daných čipů nebo 

použitých číselných kódů konkrétních dveří). Funkcí SW je 

rovněž rušit neplatné nebo ztracené čipy ze seznamů jak 

v počítači, tak i v odpovídajících řídících jednotkách a tím 

zamezit jejich možnému zneužití. 

Uvedené operace se provádí z uživatelského notebooku 

připojeného přímým kabelem LAN k řídicí jednotce v místě její 

instalace. Pro možnost vzdálené správy systému je nutné vy-

budovat v objektu přímé internetové propojení řídící jednotky 

/ sítě jednotek RJ a pracovištěm s programem SW MPS, nebo 

využít komunikaci prostřednictvím sítí GSM. 

Ovládací 
program 
SW MPS
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Čipy RFID slouží v systému jako klíče. Dodávají se v podobě 

plastových karet, přívěšků ke klíčům, nálepek, náramků 

apod. Karty lze za příplatek opatřit vaším logem - libovolným 

potiskem dle vašho přání. Nabízíme také idenfitikaci čipů 

gravírováním, opatření logem pomocí laserové technologie 

a různé tvarové a barevné varianty čipů.

RFID čipy

Zadlabací
zámky

Zadlabací zámek zajišťuje, aby dveře byly řádně a bezpečně uzavřeny a uzamčeny.

Systém MPS ovládá otevření dveří (vstupu) pomocí elektrického signálu vyslaného terminálem 

- po vložení číselného kódu nebo načtení čipu. Proto je třeba vybavit veškeré řešené vstupy 

elektromagnetickými (mechatronickými) nebo elektromotorickými zámky.

Pokud stávající zadlabací zámky ve dveřích objektu / pokojů nevyhovují, a je třeba 

je v důsledku vámi požadovaného řešení vyměnit / nahradit, nabízíme následující zámky: 

• elektromagnetické, elektromotorické zámky (zde je třeba instalovat kování klika-koule)

• mechatronické zámky (zde je třeba instalovat kování klika-klika)

Kromě nabízených zámků je možné na dveře osazené původním zámkem namontovat 

elektrické otvírače nebo magnety.

čipové přívěšky čipové karty

Zámek APH3



A) Požadavky na montáž 

Montáž systému předpokládá instalaci skříně MPMS, pokládku kabeláže, která povede od 
skříně MPS jednak ke čtečkám umístěným na stěně před ovládaným vchodem, jednak 
ke dveřnímu zámku ve dveřích. Pokládka obou kabelů je naceněna až při obhlídce místa 
instalace. Její nacenění závisí na topologii domu a pracnosti v následujícím rozsahu:

Kabel ke dveřnímu zámku se povede paralelně s kabelem ke čtečkám s tím, že bude 
zaveden do místa podle použitého zámku. V případě dveřního otvírače k zárubni 
a v případě elektromechanického zámku přes kabelovou průchodku do dveří.

Dodávka dveřního kabelu je součástí nabídky. Uložení kabelu do dveří, stejně jako ulože-
ní zámku je naceněno jen jako profesionální odhad. Přesná kalkulace bude možná až po 
detailní specifikaci typu zámku a náročnosti prací. Cena za montáž se bude odvíjet od 
času skutečně stráveného montáží.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Obhlídka místa instalace a zjištění následujících údajů, požadavků a potřeb zákazníka:

• počet dveří

• typ dveří (falcové / bezfalcové)

• tloušťka dveří

• kudy vést kabeláž (tedy kolik bm bude třeba)

• kam umístit řídící jednotku

• vzdálenost od osy zámku k vnější straně dveří

• jedná se o úpravu stávajících dveří nebo dodávku vč. nových dveří?

• jaký typ zámku si zákazník přeje? (pokud nelze využít stávající)

– elektricky ovládaný samozamykací zámek jednobodový

– elektricky ovládaný samozamykací zámek tříbodový (s panikovou funkcí)

• je třeba instalovat elektrické otvírače/magnety/jiné?

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech:

• Přesná specifikace bodů z části A) – pro vytvoření seznamu komponent a jejich 
cenové nabídky

• Obhlídka místa instalace naším technikem – pro nacenění montážních prací, kabeláže, 
drobné přípravy a dořešení detailů se zákazníkem

D Limity / modularita řešení 

Elektronický přístupový systém MPS má limit 48 dveří. Při požadavku řešení pro více 
dveří doporučujeme systém CISA AERO nebo CISA eSIGNO popřípadě CES OMEGA FLEX.

Komunikace sítí GSM předpokládá doplnit RJ MPS a počítač s nainstalovaným SWa GSM 
modemy, které budou mít SIM pro datové komunikace a s povolenou funkcí CSD (circuit 
switch data). Tato dvojice modemů převede síťové připojení TCP počítače a RJ systému 
MPS na komunikaci mobilní sítí GSM. TCP počítače převede na komunikaci GSM sítí a na 
druhé straně se zase komunikace sítí GSM převede na TCP. Síť GSM funguje potom jako 
most mezi dvěma TCP porty. Toto propojení TCP a GSM je spojení peer to peer. Tento 
režim předpokládá že na obou stranách je vždy jen jeden účastník. V praxi to znamená, 
že pokud se bude jednat o instalaci se dvěma  2 RJ MPS, musí být modem u každé 
z nich. Na straně PC stačí modem jeden.

E) Tipy před montáží 

Je třeba zajistit, aby v místě každé nainstalované řídící jednotky byla síťová 230V 
zásuvka, a přivedená síť a přípojka LAN + volná síťová IP adresa pro každou jednotku RJ.

Pokud je nutno je začlenit do stávající LAN sítě v objektu, je vyžadována pevná IP adresa. 
V takovém případě probíhá komunikace přes UDP, port 60000. Pro vyhledávání se používá 
broadcast packet na UDP port 60000. Pokud je však v síti router, tyto pakety bude 
„zahazovat“. Lze nastavit i ručně se znalostí sériového čísla a IP adresy.

Příklad: schéma propojení systému pro dvoje dveře:
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