
Skladba řešení:

• skříňkový zámek STAR se čtečkou čipů RFID  

• řídící modul komunikační sítě

• datový koncentrátor

• obslužný a servisní software

Samoobslužný výdej klíčů/karet hostům bez 
přítomnosti recepčního a vzdálenou správu 
klíčového hospodářství.

Skříňkové zámky STAR jsou elektronickým RFID systémem nábytkových zámků, 

pracujících na principu náhodného výběru. Znamená to, že kdokoli s platným čipem si 

může vybrat libovolnou, momentálně volnou skřínku pro uložení svých věcí. Jedná se 

o stavebnicový systém, který je možno přizpůsobit požadované kapacitě. 

Systém je zcela autonomní, avšak je možné, díky komunikačnímu propojení dveřních 

zámků skříněk s centrálním PC, do jeho běhu částečně zasahovat a sledovat jeho provoz 

(vytíženost kapacity v různých časech apod.)

  

Skříňkové
zámky STAR

Detailní popis řešení:

• Používané karty: ISO 14443A a ISO 14443B (MIFARE Classic 1K, 4K, DESFARE)

• Propojení s řídícím/kontrolním systémem: Ethernet

Technické parametry systému:
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Skřínkový 
zámek se 
čtečkou čipů 
RFID

 Základem celého systému je skřínkový zámek. Tvoří jej externí modul se čtečkou RFID čipů a elektromagnetický zámek na zajištění 

dvířek. Celá sestava je namontována na každé skřínce. Externí modul je zavěšen na vnější straně dvířek a je konstruován tak, aby 

mohl sloužit zároveň jako madlo k manipulaci s dvířky. Uvnitř skřínky je namontován elektromagnetický zámek, který zajišťuje dvířka 

v zavřeném stavu.

Skříňkové zámky, resp. jejich externí moduly, jsou vybaveny signalizací svého stavu (volný/obsazený). Pokud je skříňka volná, svítí 

na externím modulu zelená signalizační LED. Pokud je obsazená, svítí na jejím externím modulu rudá LED. Volba skříňky se touto 

jednoduchou signalizací velmi zjednoduší. 

Volnou skříňku je možné obsadit, a to jednoduše tím, že se k jejímu externímu modulu přiloží jakýkoli čip registrovaný v systému, který již 

nemá obsazenou jinou skřínku. Jedním čipem je tedy možné si obsadit v jeden čas pouze jednu skřínku. Obsazením skříňky se mění stav 

jejího zámku na obsazený, což se projeví změnou barvy signalizace jejího externího modulu. Obsazenou skříňku již není možné obsadit 

jiným čipem. Je možné ji odemknout pouze čipem, který si ji obsadil. Odemknutí skřínky pak znamená změnu jejího stavu na “volná“, což 

se projeví změnou barvy signalizace na jejím externím modulu.  

Pokud tedy příchozí vejde do šatny, může si vybrat pro uložení svých věcí libovolnou skříňku, na jejímž externím zámkovém modulu 

svítí zelená signalizace LED. Volná skříňka může mít zavřená i otevřená dvířka. Záleží na tom, jak ji zanechal předchozí uživatel. V obou 

případech ji lze obsadit. Pokud jsou dvířka zvolené skříňky zavřená, může si je svým čipem odemknout, otevřít a tím ji obsadit. Od tohoto 

okamžiku začne svítit na externím modulu červená signalizace LED.  Host si uloží do skříňky své věci a dvířka zavře. Od této chvíle je lze 

odemknout pouze čipem tohoto hosta. 

Pokud jsou dvířka zvolené skříňky při příchodu hosta otevřená, musí si tuto skříňku rovněž obsadit a to tím, že k jejímu externímu modulu 

přiloží svůj čip. Poté postupuje stejně jako v předchozím případě.

Externí modul ve tvaru 
madla se čtecí zónou 

pro čipy 



Řídící modul 
komunikační 
sítě/Datový 
koncentrátor

Dveřní zámky jsou s centrálním řízením propojeny prostřednictvím sítě RS485. K vybudování takové sítě slouží v systému další komponenty 
jako je řídící modul sítě a datový koncentrátor. Volba typu a počtu těchto komponentů závisí na počtu skříňkových zámků a topologii šaten.

Obslužný 
a servisní 
software

Celý systém je kontrolován a servisován ze softwaru, který je součástí dodávky. Program kontroluje činnost systému skříňkových zámků, 
zajišťuje, aby se jedním čipem obsadila pouze jedna skříňka a ne více, zobrazuje obsluze stav obsazenosti skříňek v jednotlivých šatnách 
a v neposlední řadě umožňuje odemknout libovolnou skříňku, případně všechny skříňky v době úklidu a poskytuje další služby spojené 
se správou systému. S jeho pomocí je rovněž možné vyrábět servisní karty, kterými je možné například odemknout libovolnou skříňku 
v případě, kdy si to situace vyžádá. 
Do provozu systému obsluha nijak nezasahuje a ani SW nenabízí prostředky k zásahu do procesu kdo a kam si má své věci uložit. Tento 
proces zajišťuje SW automaticky, bez zásahu obsluhy a je zcela na volbě zákazníků.

Příklad zobrazení stavu skřínek v jedné z šaten ukazuje následující obrázek.
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A) Požadavky na montáž:
Pro montáž systému je potřeba zajistit rozvod kabeláže. Ke každé skřínce je nutné 
přivést napájecí napětí = 12 V a datový kabel sítě RS 485 a rozvést je ke každému 
externímu modulu skřínkového zámku. Od externího modulu každé skřínky je pak 
potřeba vést dvojžilový kabel ke skřínkovému zámku. 
Napájecí kabel se ukončí v místě napájecího zdroje pro danou sekci skřínek a datový 
kabel RS 485 u řídící jednotky datové sítě dané sekce skřínek. Rozmístění napájecích 
zdrojů a řídících jednotek je řešeno v závislosti na topologii prostředí a počtu skřínek 
v jednotlivých sekcích.  


