
Skladba řešení:

• dveřní kování ovládaná čipovými kartami

• terminály

• on-line aplikace

• čipová média

• programovací terminál USB 

Kompletní základní řešení zejména pro menší 
objekty s minimem zařízení.
 Snadná správa přístupových práv v on-line aplikaci.

Elektronický přístupový systém CISA AERO představuje efektivní kombinaci kartových 

(čipových) dveřních zámků, které pracují samostatně bez nutnosti propojení s centrálním 

řízením, a terminálů ACS schopných ovládat i jiné technologie jako například vjezdová 

vrata nebo závory, elektromechanické zámky na speciálních vstupech, motorické pohony, 

osvětlení sportovišť, registrace příchozích na stravování apod. 

Kombinace zámků a jednotek ACS dovoluje vystavět cenově efektivní řešení přístupového 

systému, který je schopen splnit prakticky všechny požadavky zákazníka. 

• Sada inicializačních karet

• Programovací terminál USB

• Dveřní kování

• Terminály ke čtení čipů

• Elektronická cylindrická vložka

• Čipy RFID

• Programovací karty CS 5

• Webová aplikace AERO

Elektronický 
přístupový systém 
CISA AERO

Detailní popis řešení:

Komponenty systému:
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Dveřní kování 
ovládané 
čipovou kartou 

Kartové dveřní kování systému AERO je klasické štítové kování, ve kterém je integrovaná čtečka čipů RFID, 
ovládací elektronika pro vyhodnocení informací přečtených z RFID čipu a elektromechanický modul pro 
propojení venkovní kliky se zadlabacím zámkem. 
Pro odemknutí zámku je třeba přiložit naprogramovaný čip k vestavěné čtečce RFID na kování. Pokud 
elektronika tohoto kování vyhodnotí informace jako platné, vydá povel elektromechanickému modulu, aby  
propojil na několik sekund vnější kliku se zadlabacím zámkem. Dveře pak lze pouhým stiskem
vnější kliky otevřít.
Vnitřní klika je se zadlabacím zámkem propojena trvale a dveře lze tedy zevnitř otevřít kdykoli (paniková 
funkce).
Kování se instaluje přímo na dveře (pouhou výměnou standardního-původního kování) a nepotřebuje ke 
své práci žádnou kabeláž. Lze jej tedy instalovat prakticky všude, aniž by muselo docházet k dodatečným 
stavebním úpravám interiéru.
V paměti elektroniky kování se uchovávají informace o posledních 500 operacích, které s ním byly 
prováděny. Oprávněný pracovník muže tedy kdykoli zjistit kdo a kdy zámek otevřel, nebo se o to 
pokoušel, a to s přesností na minutu. Tyto údaje je možné navíc kdykoli z paměti zámku přečíst a 
vytisknout.
Tato kování jsou napájena třemi tužkovými bateriemi AAA, které vydrží napájet mechanismus nepřetižitě 
po dobu 36 měsíců.
Kartová kování AERO jsou schopna pracovat takřka s jakýmkoli zadlabacím zámkem, který se nachází ve
dveřích, kam se mají instalovat. Je lhostejné, jakou mají rozteč. Pro správnou a bezpečnou funkci systému 
by ale bylo dobré, aby stávající či použité zadlabací zámky byly odolné proti vyplanžetování, a měly 
panikovou funkci (tyto mechanické zadlabací zámky samozrejme nabízíme také). 

Cylindrické 
vložky 
eCylinder

Elektronické cylindrické vložky jsou, vedle kartového kování, další možností dveřních 
jednotek systému AERO.
Je to klasická cylindrická vložka doplněná speciální hlavicí se čtečkou čipů, napájená 2 
bateriovými články typu C.
Montuje se do dveřních zámků místo standardní mechanické vložky. Vložka je originální 
komponent systému AERO, a proto pracuje naprosto shodně jako kartová dveřní kování 
nebo terminály. 
Všechny tři typy dveřních jednotek mohou být použity na různých místech v jedné 
instalaci současně. 
Vložkou eCylinder lze odemknout dveře otočením hlavice podobně jako mechanickým 
klíčem, ale teprve po autorizaci čipem. Bez této autorizace se hlavice otáčí „naprázdno“.
Vložky eCylinder se dodávají ve variantách se čtecími hlavicemi z jedné, nebo z obou stran 
dveří. Mohou být tedy použity pro čipové řízení vstupu i odchodu.



Terminály

Nástěnný terminál se v systému CISA AERO využívá k ovládání 
elektrických zámků a pohonů na základě signálu z přiloženého čipu 
RFID. 
Pro chod terminál vyžaduje řídící jednotku ACS, napájení 12 V SS a 
propojení s dveřním zámkem nebo jakýmkoliv elektropohonem (sem 
patří např. i elektrické ovládání vrat do garáže, závory, výtahové 
kabiny, automatické otvírače apod.) 
Terminál s řídící jednotkou obsahuje elektroniku k vyhodnocování dat 
přečtených z čipů a obvody pro ovládání dveřního zámku.

Jeden terminál obsluhuje vždy jeden vchod/zařízení. Pokud je v 
jedné instalaci ovládáno více vchodů, není nutné, aby byly terminály 
vzájemně propojené kabelem. Stačí jen, aby v blízkosti každých 
takových dveří bylo k dispozici napětí 230 V nebo 12 V SS. 

Terminál je možné použít u dveří se systémem (kováním) klika – klika 
s použitím libovolného elektromagnetického zámku, nebo klika – 
koule při použití elektromotorického zámku, tříbodového zámku s 
převodovkou, nebo elektromagnetického otvírače. 

Stejně tak je možné tyto terminály použít pro ovládání závory na 
parkovišti, nebo garážová vrata, motorické dveře apod. 
Velkou výhodou právě v těchto aplikacích je skutečnost, že 
není nutné pokládat žádnou kabeláž, což bývá mnohdy obtížně 
realizovatelné kvůli velkým vzdálenostem. Uvedené technologie 
obvykle mají své napájení a jsou tedy schopny napájet i tento 
terminál. 
Jednoduše stačí namontovat terminál, připojit jej na napájení a bude 
spolehlivě fungovat.

Vybraný typ terminálu dodáváme v sadě s řídící jednotkou.

Pozor: terminál funguje pouze v kombinaci se zadlabacími zámky 
či pohony ovládanými elektrickým signálem!

Základní stěnová čtečka



5

Programovací 
terminál USB

Programovací terminál USB je komponent systému, který slouží k fyzické práci s přístupovými 
RFID čipy tak, aby se daly použít pro otevírání dveří, nebo ovládání technologií kontrolovaných 
terminály AERO. RFID čipy (karty, přívěsky...) se programují na konkrétní dveře (skupinu dveří) 
s platností v konkrétním časovém okně vymezeném datem, hodinou a minutou začátku 
platnosti a datem, hodinou a minutou ukončení platnosti. Mimo toto časové okno a u jiných dveří 
naprogramovaný čip neplatí a neotevře žádné dveře. 
K instalaci pracoviště postačí připojit programovací terminál (neboli čtečku/zapisovačku) do 
příslušného portu USB v PC/notebooku, nainstalovat jeho aplikaci (postup je podrobně popsaný 
v autorizační sadě, kterou dostanete k systému) a připojit se k internetu na adresu uvedenou 
v balení sady, a to unikátními přihlašovacími údaji, které jsou rovněž součástí každé Sady 
inicializačních karet. Pak již pouze postupujete podle pokynů instalačního centra CISA.

Sada 
inicializačních 
karet

Balík inicializačních karet je unikátní sadou autorizačních karet (Authenticard set) a číselného 
kódu k Internetovému přístupu do aplikace AERO. Pomocí této sady karet vytvoříte v prostředí 
databázového serveru CISA systém pro daného uživatele tak, aby byl odpovídal jeho potřebám a 
plnil všechny funkce. 

S vytvořením on-line aplikace pro zákazníka asistujeme a poskytujeme zaškolení pro jeho obsluhu.

Instalace vašeho pracoviště (PC/notebooku) pro programování čipů je popsána v zakoupené sadě 
„Authenticard set“ a rovněž u tohoto kroku poskytujeme naši asistenci.

Každá sada „Authenticard set“ je unikátní, což zaručuje, že vytváří jedinečný systém na serveru CISA 
pro každou instalaci zákazníka (resp. je-li jich více). Pro každou instalaci je tedy zapotřebí koupě další 
unikátní sady karet.

Programovací 
karty CS 5

Programovací karty CS 5 slouží k nastavování parametrů jednotlivých terminálů systému 
AERO. Dále slouží k vyčítání informací z paměti jednotlivých terminálů (kartových kování 
či elektronických cylindrických vložek). Programují se ve webové online aplikaci CISA a 
ve stejné aplikaci se pak dají informace z těchto karet dále zpracovávat (např. do tiskové 
sestavy historie průchodů či pokusů o vstup neoprávněnými čipy).

Programovacích karet si může zákazník/provozovatel pořídit i několik - pro pověřený 
personál, anebo mít pouze jednu centrální.



RFID čipy

Čipy RFID slouží v systému jako klíče. Dodávají se v podobě 
plastových karet, přívěšků ke klíčům apod.
Karty lze za příplatek opatřit vaším logem - libovolným 
potiskem dle vašho přání. Nabízíme také idenfitikaci čipů 
grafírováním, opatření logem pomocí laserové technologie 
a různé tvarové a barevné varianty čipů.

Webová 
aplikace AERO 

Aplikace CISA AERO poskytuje ovládací rozhraní na PC/notebooku pro:
• nastavení systému na konkrétní podmínky uživatele
• správu systému a hlavně k práci s RFId čipy (aktivace čipů pro uživatele, mazání ztracených čipů apod.)

Nastavení systému znamená definovat všechna dveřní kování, terminály, případně cylindrické vložky eCylinder a jejich orientační rozmístění 
po budově, nastavit jejich parametry a zejména jejich příslušnost do přístupových zón.
Takto nadefinované zámky ve vámi vytvořeném systému v aplikaci se nejdříve musí fyzicky naprogramovat, a to tak, že parametry 
zámku nahrajete terminálem USB na kartu CS 5 (postup nahrání parametrů je v aplikaci detailně popsán). Pak již stačí, abyste přistoupili k 
příslušnému vchodu a pouhým přiložením karty ke čtečce zámku (kování, terminál, vložka) se informace přenese, a tím jste naprogramovali 
zámek tak, aby řádně pracoval v systému. 
V aplikaci AERO se pak čipy RFID pro uživatele programují velmi 
uživatelsky příjemným a srozumitelným způsobem.

Při programování nového uživatelského čipu se v systému AERO 
rozlišují čipy pro personál (např. úklidová služba, ostraha apod.) a pro 
uživatele (hosty,  zaměstnance, návštěvníky - dle typu objektu). Princip 
programování je pro obě skupiny prakticky stejný a spočívá ve výběru 
terminálů ze seznamu vytvořeného v aplikaci při úvodním nastavování 
parametrů. Nejprve se tedy označí ty, ke kterým má mít uživatel 
přístupové právo, nastaví se začátek a konec platnosti čipu a čip se 
přiložením k programovacímu terminálu USB naprogramuje. Program po 
celou dobu procesu programování obsluhu vede krok po kroku.
U všech uživatelských čipů se zohledňuje příslušnost terminálu do přístupových zón a pokud se čip naprogramuje na takovou zónu, 
automaticky se do jeho paměti naprogramují přístupová práva odemykat všechny terminály, které do příslušné zóny patří (např. všechny 
vchody v 1. patře).
Kromě čipů pro otvírání je systém vybaven funkcemi k programování zámků, pro jejich časovou synchronizaci a vyčítání historie tedy 
informace o tom kdo a kdy dveře svým čipem odemkl. Tyto funkce se provádějí pomocí naprogramovaných speciální servisních karet 
dodávaných k systému. 
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A) Požadavky na montáž:
Montáž systému předpokládá instalaci vybraných typů kování, vložek, terminálů 
(v případě terminálů také přívod napájení a instalace řídících jednotek). Dále vytvoření 
a nastavení webové aplikace, naprogramování osazených vchodů a zaučení personálu 
zákazníka.
Přesná kalkulace bude možná až po detailní specifikaci typu zámku a náročnosti prací. 
Cena za montáž se bude odvíjet od času skutečně stráveného instalací.

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
• vzdálenost od osy zámku k vnější straně dveří
• jedná se o úpravu stávajících nebo je požadavek dodávky vč. nových dveří?
• jakými typy zámků ve dveřích zákazník disponuje? 

– samozamykací zámek jednobodový
– samozamykací zámek tříbodový (s panikovou funkcí)
–  dodávka zámků zákazníkovi

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 CISA AERO není nijak zvlášť limitován. Při požadavku 
řešení pro více dveří však doporučujeme systém CISA eSIGNO z důvodu jeho větší 
modularity a robustnosti.

E) Tipy před montáží:
• Je třeba zajistit, aby v místě každé nainstalované řídící jednotky byla síťová zásuvka 

230V.

CISA AERO není sítový systém. Řídící jednotky se v systému používají pouze pro 
terminály (stěnové čtečky) a není tedy potřeba datová síť. 

Příklad: schéma možného využití systému CISA AERO, kde je patrné, že v systému lze 
kombinovat nástěnné terminály pro ovládání elektrických zámků, elektropohonů (závora 
vjezdu na parkoviště) a dalších technologií a kartových dveřních zámků.


