
Varianty řešení:
• elektromechanická vložka
• elektronická klávesnice
• dálkové ovladače
• software

Elektronický
přístupový
systém TSE
Pohodlné odemykání číselným kódem, 
otiskem prstu nebo dálkovým ovladačem.

Cenově dostupné řešení pro domácnosti,  
rekreační objekty či airbnb.

Detailní popis řešení: 

Elektronický přístupový systém BURG-WÄCHTER TSE je cenově příznivé řešení pro 

odemykání bez klíčů pro jednotlivé dveře a pro systémy s malým počtem dveří. Zámek 

lze pohodlně ovládat zadáním kódu nebo naskenováním otisku na klávesnici, případně 

dálkovým ovladačem. Systém umožňuje velice jednoduchou správu přístupových práv 

prostřednictvím menu klávesnice, pro rozsáhlejší systémy a pokročilé možnosti správy je 

možno dokoupit administrátorský software.

Komponenty systému: 

Základním prvkem systému je elektromechanická cylindrická vložka s vlastním 

napájením, která jednoduše nahrazuje stávající mechanickou vložku. Dálkovým 

ovladačem nebo impulsem z klávesnice – číselným kódem či otiskem prstu 

– je zpevněna mechanická hlava vložky a jejím otáčením ( jako klíčem ve vložce) 

je možno zamykat a odemykat dveře.

• elektromechanická vložka

• elektronická klávesnice

• dálkové ovladače E-KEY

Doplňkové komponenty:

• software pro správu rozsáhlejších systémů a pokročilé funkce



Elektromechanická vložka TSE jednoduše nahradí mechanickou vložku ve dveřích. Použitelná je pro dveře libovolné tloušťky 

až do 120 mm, a to jak vnitřní dveře, tak dveře vchodové, pokud je vnitřní elektronická hlava chráněná před vlivy počasí. 

Vložka je vybavena vlastním bateriovým napájením a může být také v provedení s nouzovým mechanickým zámkem.

Klávesnice TSE slouží pro ovládání a správu vložek TSE. Dodávána je v provedení se čtečkou otisků prstů, nebo bez ní – pouze 

jako klávesnice. Klávesnice TSE má krytí IP 65 (se čtečkou otisků prstů jen IP 55). Instalovat ji lze na libovolné místo  (u verze 

se čtečkou otisků prstů chráněné před vlivy počasí) v okruhu 4 metrů od dveří, případně i přímo na dveřní křídlo. Klávesnice 

má nezávislé napájení bateriemi a stejně jako vložka, se kterou komunikuje bezdrátově, nevyžaduje žádné rozvody kabeláží. 

Elektromechanická
vložka TSE

Elektromechanická
klávesnice TSE
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Rádiový dálkový ovladač E-KEY funguje jako náhrada mechanického klíče. Po stisknutí tlačítka na ovladači dojde ke zpevnění vnější 

mechanické hlavy vložky a jejím mechanickým otáčením jako klíčem ve vložce k odemčení nebo uzamčení dveří. V kombinaci 

s vybranými variantami klávesnic lze nastavit také automatický režim odemykání, kdy se vložka automaticky aktivuje. 

po řídícím impulsu z klávesnice, pokud je E-KEY v dosahu. Jeden E-KEY může sloužit pro aktivaci více vložek TSE.

Pro snadnou správu přístupových práv uživatelů a pokročilé funkce systémů TSE lze využít specializovaný software TSE. 

Prostřednictvím softwaru lze jednotlivým uživatelům přidělovat PIN kódy a elektronické klíče E-KEY. Software umožňuje nastavování 

časových oken, funkci kalendáře i zobrazení výpisu historie. Při používání softwaru není nutné stálé rádiové připojení (zajištěno 

rádiovým klíčem zasunutým do USB konektoru počítače, který je součástí dodávky softwaru) mezi vložkami TSE a počítačem 

se softwarem TSE. Při programování může být vzdálenost mezi vložkou a počítačem až 10 metrů.

Dálkové ovladače
E-KEY

Software TSE



A) Požadavky na montáž 

Systém nevyžaduje speciální požadavky na instalaci. Výměna vložky ve dveřích 
je snadná, stejně tak jako připevnění klávesnici na stěnu.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému:

Bez specifických požadavků.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech:

Cena je dána pouze zvolenou variantou produktu.

D) Limity / modularita řešení 

Vzhledem k možnosti nastavení hlavy vložky do libovolné vzdálenosti od těla vložky 
je možno řešit náhradu různých rozměrů cylindrických mechanických vložek. 

E) Tipy před montáží 

Dle zvolené klávesnice (s nebo bez otisku prstu) 
je nutné řešit případnou ochranu proti dešti.
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