
Varianty řešení:

• přístupový terminál TM1 / EM 1

• přístupový terminál TF1

• čtečka iButton

Autonomní klávesnice se čtečkou čipů, případně 
i otisků prstů pro pohodlné ovládání vstupů do 
objektů i uvnitř budov.

Provedení z nerezové oceli odolné proti vandalům, 
nešetrnému zacházení i vlivům počasí.

Přístupové terminály STAR jsou autonomní klávesnice a čtečky různých typů, které 

lze zkombinovat s elektromechanickým samozamykacím zadlabacím zámkem nebo 

elektrickým otvíračem a jednoduše tak vytvořit plnohodnotný a zároveň cenově dostupný 

elektronický přístupový systém. Možné je terminály rovněž používat v rámci přístupových 

systémů jako je STAR MPS.

Robustní provedení z nerezové oceli zajišťuje odolnost proti nešetrnému zacházení 

i vandalům a zároveň před prachem, vodou a vlivy počasí. Přístupové terminály jsou 

tak ideální pro vstupy do bytových domů a jiných objektů i pro vstupy do jednotlivých 

místností uvnitř budov, kde umožňují pohodlné ovládání zámku kódem, čipem nebo 

otiskem prstu.

Terminály mají univerzální použití jak pro čipy LF (125 kHz), tak pro čipy MIFARE 

(13,56 MHz) nabízející výrazně vyšší bezpečnost. Instalují se obvykle na stěnu v blízkosti 

dveří a vyžadují externí zdroj napájení (12 V DC).

Terminály STAR
Detailní popis řešení:
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Přístupový 
terminál 
TM 1 / EM 1

Autonomní klávesnice se čtečkou bezkontatních médií, ve variantě TM 1 pro čipy MIFARE (13,56 MHz) 

nebo EM 1 pro čipy LF (125 kHz). Terminál umožňuje uložení až 2000 uživatelských kódů a 2000 

čipů. Díky robustnímu provedení z nerezové oceli má odolnost proti vandalismu a krytí IP 68 zajišťuje 

odolnost vůči vlivům počasí. Terminál je tak vhodný nejen pro použití v interiéru, ale i venku – pro vstupy 

do budov.

Přístupový 
terminál TF 1

Variantou terminálu TM1 / EM 1 je terminál TF 1, který nabízí stejné funkce a vlastnosti a navíc je 

doplněn o čtečku otisků prstů. Umožňuje uložení až 10 000 uživatelů (kódů, otisků prstů nebo médií).

Čtečka iButton

Alternativou ke stěnovým terminálům je nenápadná čtečka čipů iButton určená k zapuštění do rámu 

dveří nebo zárubně. Stejně jako terminály TM 1 / EM 1 a TF 1 umožňuje použití jak pro čipy LF, tak 

MIFARE.


