PŘÍSTUPOVÉ
SYSTÉMY
V BYTOVÝCH DOMECH,
KOMERČNÍCH BUDOVÁCH
A PRŮMYSLOVÝCH
AREÁLECH

Přístupové systémy Czechphone jsou určené pro systémová i autonomní
řešení kontroly vstupů. Možnosti využití jsou velice bohaté, od vícebytových
domů přes komerční budovy až po rozsáhlé areály

PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY CZECHPHONE
Přístupové systémy Czechphone® jsou určeny pro systémová i autonomní řešení elektronické
kontroly vstupů (EKV). Možnosti využití jsou velice bohaté, od vícebytových domů přes komerční a
administrativní budovy až po rozsáhlé průmyslové areály. V závislosti na individuálních požadavcích
zákazníků, máme v nabídce varianty přístupových systémů, které se liší svými funkcemi, vlastnostmi
a způsobem použití.
Varianty přístupových systémů:

1

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PS3 s aplikací Synapp

2

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PS2.5 (BOX)

3

AUTONOMNÍ JEDNOTKA PS2

Základní charakteristika:

PS3

PS2.5

(BOX)

PS2

systémové řešení
s řídící jednotkou

systémové řešení
s řídící jednotkou

autonomní řešení
s DPS PS2

Počet záznamů o průchodech

neomezeně

8 000

2 000

Počet uživatelů (čipů / karet)

neomezeně

1 000

1 000

Restrikce na přístupový bod

ANO

NE

NE

Časové restrikce

ANO

pouze hromadné
pro všechny čtečky

pouze hromadné
pro všechny čtečky

Počet ovládaných dveří

250

100

100

Správa přes internet

ANO

NE

NE

NE

ANO

Správa přes Bluetooth

ANO*

* při použití rozšíření Bluetooth
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1 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PS3 S APLIKACÍ SYNAPP
Verze přístupového systému s řídící jednotkou PS 3 a aplikací Synapp, je určena pro nejrozsáhlejší
systémová řešení elektronické kontroly vstupů (EKV). Jedná se o nejpropracovanější přístupový
®
systém značky Czechphone , čemuž odpovídá bohatá nabídka funkcí.
V oﬄine režimu lze provádět správu systému lokálně přes ethernet, případně přes WI-FI server, který
je součástí řídící jednotky. V režimu online je správu systému možné provádět odkudkoli na světě
prostřednictvím jakéhokoli zařízení s přístupem na internet. Nemusíte nic instalovat, stačí pouze
internetový prohlížeč a přístupová oprávnění. Díky Synapp Cloud poté můžeme sloučit jednotlivé
přístupové systémy do jedné rozsáhlé soustavy v rámci města, země nebo celé planety.
S řídící jednotkou komunikují připojené externí čtečky a jiná zařízení, která mohou následně
vykonávat různé akce (otevření dveří, turniketu, brány atd.).

Vlastnosti a funkce:

Správa přes internet
- spravujte přístupový systém
odkudkoli

Neomezené záznamy
- řídící jednotka PV3 nemá
omezení počtu záznamů a čipů

Inteligentní systém
- k řídící jednotce je možno připojit
prvky inteligentního systému

Velký přístupový systém
- možnost připojení až 250 čteček
na jednu jednotku PS 3

Různé urovně přístupů
- restrikce na čtečku, časové restrikce,
nastavení u jednotlivců nebo skupiny

Analýza dat
- pohodlné ﬁltrování výpisu
průchodů, grafy využívání
jednotlivých čteček

S

WiFi

3

cloud
výpis průchodů
přístupový systém Synapp

192.168.1.1

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
PS3

3

WiFi / ethernet

3

GSM MODUL

SIM
SI
M
2 15x2
15x25

VER.

RELÉ B

VSTUP A

VSTUPY:
MAX 15VDC

VSTUP B

RELÉ A

RELÉ B

RELÉ A

5mm
mm

RELÉ:
MAX. 1A

+

D

A

-

Informace o činnosti systému

SMS
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Informace o průchodu

editace osoby

nastavení restrikcí

přístupový systém Synapp

přístupový systém Synapp
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BUS

BUS

3

3

3

3
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čte
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roz Sy
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BUS

Wiegand

Wiegand/BUS

čtečka Wiegand
jiných výrobců

čtečka nástěnná
exteriér - IP66

čtečka nástěnná
interiér - IP44

RFID125kHz / MIFARE

MIFARE / DESFIRE

RFID 125kHz
čtečka do KU68
interiér
RFID125kHz
čtečka ve zvonk.
table Czechphone
RFID125kHz / MIFARE
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2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PS2.5 (BOX)
Přístupový systém s řídící jednotkou Czechphone® PS2.5, je určen pro systémová řešení elektronické
kontroly vstupů (EKV) středně velkého rozsahu.
Díky bluetooth modulu, který jednotka obsahuje, je možné přístupový systém spravovat bez nutnosti
fyzického zásahu do systému.
I tato řídící jednotka komunikuje po sběrnici se čtečkami a jinými zařízeními, která mohou na její pokyn
vykonávat různé akce (otevření dveří, turniketu, brány atd.)
Vlastnosti a funkce:

6

Centrální řízení
- jednotka PS2.5 sbírá a vyhodnocuje
údaje ze čteček na sběrnici

Rozsáhlý systém
- na sběrnici lze připojit
až 100 čteček

Bezdrátové připojení
- pomocí technologie bluetooth
je konﬁgurace snadnější a rychlejší

Připojení na sběrnici
- pro společnou správu
a konﬁguraci

Časové restrikce
- možnost časových restrikcí na všechny
čtečky pro jednotlivé uživatele

Reálný datum a čas přístupu
- zaznamenáván je rok, měsíc, den,
hodina a minuta přístupu

Android
Smartphone
Bluetooth
BT Key APP

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
PS2.5 (BOX)
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BUS
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Wiegand

Wiegand/BUS

čtečka Wiegand
jiných výrobců

čtečka nástěnná
exteriér - IP66

čtečka nástěnná
interiér - IP44

RFID125kHz / MIFARE

MIFARE / DESFIRE

RFID 125kHz
čtečka do KU68
interiér
RFID125kHz
čtečka ve zvonk.
table Czechphone
RFID125kHz / MIFARE
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3 AUTONOMNÍ JEDNOTKA PS2
Autonomní přístupový systém s řídící elektronikou Czechphone® PS2, je určen pro jednoduchou
elektronickou kontrolu vstupu (EKV), která obsahuje malý počet přístupových bodů (čteček).
Hlavním rozdílem oproti systémovým řešením je oddělené uchovávání seznamů čipů a záznamů
o průchodech. Když se tedy změní seznam čipů, musí se tato změna provést ve všech čtečkách.
Zařízení pracuje autonomně a lze jej tudíž použít samostatně pro zamezení vstupu neoprávněných
osob do libovolných prostor - přední / zadní vchod, výtah, sklep atd. Systém slouží také jako náhrada
systému jednotného klíče.
Díky bluetooth modulu, který může být součástí jednotky, je možné přístupový systém spravovat
také bez nutnosti fyzického zásahu do systému.
Vlastnosti a funkce:

Autonomní systém
- nezávislost na jiných systémech
umožňuje variabilitu umístění

Interní a externí čtečky
- zařízení může mít připojeny
dvě různé RFID čtečky současně

Možnost bezdrátového připojení

Připojení na sběrnici
- pro společnou správu
a konﬁguraci

nutno uvést u objednávky.

- pomocí technologie bluetooth
je konﬁgurace snadnější a rychlejší

Časové restrikce
- všem čipům současně lze nastavit
omezený přístup do daných prostor

interní čtečka
v table

externí
čtečka
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Reálný datum a čas přístupu
- zaznamenáván je rok, měsíc, den,
hodina a minuta přístupu

VARIANTY ČTEČEK V SYSTÉMECH CZECHPHONE

NÁSTĚNNÁ ČTEČKA SYNAPP
125kHz

Jedná se o čtečku RFID čipů a karet určenou
pro montáž na svislé konstrukce do interiéru
a exteriéru. Pracuje na frekvenci 125kHz.

Frekvence čtení

125kHz

Stupeň krytí

IP 65

Použití

exteriér / interiér

Spínací relé

ano

Rozměry v mm (VxŠxH)

115x75x21

NÁSTĚNNÁ ČTEČKA SYNAPP
13,56 MHz (CZEX)
Toto zařízení je čtečkou MIFARE / DESFIRE
čipů a karet. Je určeno pro montáž na svislé
konstrukce do venkovního a vnitřního
prostředí.

Frekvence čtení

13,56MHz

Stupeň krytí

IP 65

Použití

exteriér / interiér

Spínací relé

ne

Rozměry v mm (VxŠxH)

115x75x21
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SYNAPP ČTEČKA + RELÉ
DO KRABICE KU 68

Velmi praktická čtečka čipů a karet určená
do elektroinstalačních krabic KU 68 pod
rámeček se záslepkou.

ČTEČKA JAKO SOUČÁST
ZVONKOVÉHO TABLA

Přístupový systém ve zvonkových tablech
Czechphone ® může pracovat autonomně
nebo ve spolupráci s řídící jednotkou. Zařízení
jsou konstruována tak, aby se minimalizovalo
případné poškození v důsledku vandalismu.
Tělo tabla je z tohoto důvodu vyráběno
z nerezové oceli (1,5 mm síla stěny + dvojitý
ohyb) a plastové části z tvrzeného, UV
stabilního polykarbonátu.
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Frekvence čtení

125kHz

Stupeň krytí

dle krabičky a krytí

Použití

exteriér / interiér

Spínací relé

ano - jako samostatné zařízení

Rozměry v mm (VxŠxH)

68x68x20

- rozměr osazeného
plošného spoje

VESTAVNÉ ČTEČKY WIEGAND
JINÝCH VÝROBCŮ

Vestavné čtečky jsou určeny pro montáž do
rovných povrchů. Díky krytí IP 65 jsou vhodné
také do venkovního prostředí. Jsou vyráběny
ve dvou variantách, s frekvencí čtení 125kHz a
13,56MHz.
Frekvence čtení

125kHz / 13,56MHz

Stupeň krytí

IP 65

Použití

exteriér / interiér

Spínací relé

ne

Průměr v mm

vnější

25, vnitřní 20

NÁSTĚNNÉ ČTEČKY WIEGAND
JINÝCH VÝROBCŮ

Úzká čtečka WPEX je vhodná také pro montáž
na rám dveří. Díky vysokému stupni krytí
je vhodná také do venkovního prostředí.
Je dodávána ve dvou variantách lišícími
se frekvencemi čtení: 125kHz a 13,56MHz.
Frekvence čtení

125kHz / 13,56MHz

Stupeň krytí

IP 65

Použití

exteriér / interiér

Spínací relé

ne

Rozměry v mm (VxŠxH)

110x48x21
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www.czechphone.cz
www.czechphone.sk

ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
Ostravská 54/327, 747 70 Opava 9, Česká republika, IČ: 60322195
Objednávky, servis:
Průmyslová 15, 747 23 Bolatice, okr. Opava
T: +420 553 663 322 • E: info@czechphone.cz
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