
Skladba řešení:

• programátor karet

• dveřní kartové zámky

• nástěnné čtečky

• ovládací software

• řídící jednotky

Systém umožňuje kombinovat různé technologie. 
Díky širokým možnostem nastavení a doplňků 
je schopen splnit prakticky veškeré požadavky 
zákazníka.

Systém CISA eSIGNO představuje efektivní řešení kartového přístupového systému pro 

velké objekty. Díky svým výjimečným vlastnostem nalézá využití v daleko širším okruhu 

využití, jako například v hotelech, nemocnicích, školách, vysokoškolských kolejích apod. 

Kombinace zámků a jednotek kontroly vstupu ACS schopných ovládat i jiné technologie, 

dovoluje vystavět cenově efektivní řešení přístupového systému, který je schopen splnit 

prakticky všechny požadavky zákazníka.

Elektronické dveřní zámky, které jsou označovány jako OFF-LINE sice nejsou standardně 

datově propojeny s řídícím systémem nicméně mohou být doplněny o bezdrátový ko-

munikační modul, který dokáže schopnosti dveřních zámků rozšířit o některé vlastnosti 

On-Line terminálů. Díky komunikačnímu modulu je pak možné například ovládat dveřní 

zámky na dálku, sledovat, zda jsou zavřené dveře, číst soubory historie, případně zabloko-

vat libovolnou kartu apod.

Systém je tvořen základními a doplňkovými komponenty. Základní komponenty jsou pro 

systém nezbytné vždy alespoň v jednom kuse, a doplňkové – jak název napovídá, jsou 

volitelné (dle přání/požadavků a potřeb zákazníka), rozšiřují základní možnosti systému.

Základní komponenty:

• Programátor karet

• Kartový dveřní zámek

• Jednotka kontroly vstupu ACS

Doplňkové komponenty:

• Wireless komunikační subsystém

Elektronický 
přístupový systém 
eSIGNO

Detailní popis řešení:

Komponenty systému:



Programátor 
karet

Kartové 
dveřní kování

Programátor karet je zařízení, na kterém lze naprogramovat karty tak, aby bylo možné jimi otevírat dveře osazené jak elektrickými zámky 
(v režimu Stand Alone), tak i nástěnné čtečky ( jednotky kontroly vstupu ACS). Programují se na konkrétní časové okno vymezené datem, 
hodinou a minutou začátku platnosti a datem, hodinou a minutou ukončení platnosti. Mimo toto okno karta neplatí a neotevře žádný zámek. 

Karty smí programovat pouze oprávněná osoba (určený zaměstnanec-vedoucí apod.), která se k práci s programátorem přihlásí svou tzv. 
operátorskou kartou a heslem. 

Systém poskytuje několik úrovní obsluhy programátoru tak, aby bylo možné odlišit možnosti práce pro různé pracovní pozice.

Příklad:  1. úroveň: Programovat pouze karty hostů – obsluhuje recepční
 2. úroveň: Programuje karty hostů a personálu – obsluhuje šéf recepce
 3. úroveň: Programuje všechny typy karet, má přístup k informacím – obsluhuje manažer
 4. úroveň: Nastavuje parametry systému – obsluhuje servisní středisko

Programátor pracuje jako dvojité zařízení kombinující funkci programování karet a přenosného servisního počítače pro komunikaci s dveřní-
mi zámky. 

Kromě funkcí spojených s přípravou a programováním karet je programátor vybaven i pro práce spojené s obsluhou zámků. S jeho pomocí je 
tedy možné načítat soubory „Historie“ tedy informace kdo kdy a jak se zámky manipuloval, nastavovat některé parametry zámku, synchro-
nizovat čas v zámcích apod.

Kartový dveřní zámek systému eSIGNO se skládá z elektronického kování klika-klika s vestavěnou čtečkou čipů RFID, a z mechanického 
zadlabacího zámku. 

Pro odemknutí zámku se je třeba přiložit naprogramovanou čipovou kartu k vestavěné čtečce RFID kování (viz obr. XY). Pokud elektronika 
dveřního zámku vyhodnotí kartu jako platnou, propojí na několik sekund vnější kliku se zadlabacím zámkem a dveře lze pouhým stiskem 
vnější kliky otevřít. 

Vnitřní klika je se zadlabacím zámkem propojena trvale a dveře lze tedy zevnitř otevřít kdykoli (paniková funkce).

Kování eSigno se instaluje přímo na dveře místo standardního 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 může 
tedy kdykoli zjistit kdo a kdy zámek otevřel, nebo se o to pokoušel, a to s přesností na konkrétní den, hodinu a minutu. 

Tyto údaje je možné navíc kdykoli z paměti zámků přečíst a vytisknout.

Kování s vestavěnou čtečkou karet jsou napájeny třemi tužkovými bateriemi AAA, které vydrží napájet mechanismus po 24 měsíců.

Zadlabací zámek zajišťuje, aby dveře byly řádně a bezpečně uzavřeny. Kartová kování eSIGNO jsou schopna pracovat takřka s jakýmkoli za-
dlabacím zámkem, který se nachází ve dveřích, kam se mají instalovat. Je lhostejné, jakou mají rozteč, jen výjimečně je nutná výměna (např. 
u zadlabacích zámků dormas). 



Jednotka 
kontroly 
vstupu ACS 
nástěnná 
čtečka

Kartové 
dveřní kování
pokračování

Pro správnou a bezpečnou funkci systému je třeba, aby stávající či použité zadlabací zámky byly odolné proti planžetování, a měly funkci Anti-
panik. 

Standardně se k těmto kováním dodáváme zadlabací zámky typu APH3, které uvedené vlastnosti mají. Nabízíme 3 typy provedení:

Junior
bez zamykací závory

Antipanic  
s manuální závorou

Automatic deadbolt 
se samozamykací závorou

(dodáme k nim obr.) (dodáme k nim obr.) (dodáme k nim obr.)

Všechny tři provedení mají požadované 
atesty požární odolnosti

Jednotky Kontroly vstupu, jsou designové periferie, které čtou naprogramovanou kartou podobně jako dveřní kování. 

Obvykle se používají pro řízení automatických dveří, závor a bran u vjezdu do garáží, případně pro ovládání jiných speciálních technologií.

Jednotka ACS OFF-LINE pracuje podobně jako dveřní kování, a kromě napájení ze síťového 
zdroje nepotřebuje žádné datové kabelové propojení. Tvoří ji nástěnná čtečka, vybavená 
všemi potřebnými obvody pro svou práci. Pomocí této jednotky je možné ovládat různé 
doplňkové technologie pomocí bezpotenciálového kontaktu, například pohony vrat, závory 
na parkoviště, pohyblivé dveře apod.

  



Jednotka 
kontroly 
vstupu ACS  
řídící 
jednotka

Jednotka ACS ON-LINE na rozdíl od předchozí datové propojení umožňuje a poskytuje tak 
možnosti dálkové kontroly. Komunikace s touto jednotkou probíhá prostřednictvím sítě LAN 
s možností nastavení vlastní IP adresy.

Tuto jednotku tvoří dva moduly:
• Nástěnná čtečka čipových karet
• Řídící jednotka 

Jednotka ACS ON-LINE se dodává v plastovém provedení pro vnitřní a venkovní použití, nebo 
ve skleněném designu pro vnitřní použití.

  

Řídící jednotka ovládá funkci čtečky ( jednotky ACS on-line) a spolupracuje prostřednictvím protokolu TCP IP s počítačem, resp. s programem 
Smart Software (platforma Windows) a poskytuje pak obsluze informace o práci jednotky ACS a událostech, ke kterým došlo. 

Řídící jednotku lze umístit na jakékoli místo uvnitř objektu, které je přístupné pouze určeným osobám. Může to být serverovna, nebo uzamyka-
telná skříň na stěně vedle dveří, nebo v podhledu za vyklápěcími dvířky. 

Pomocí jednotky ACS ON-LINE je možné rovněž ovládat různé doplňkové technologie bezpotenciálovým kontaktem, ale i plnit následující speci-
fické funkce: 

• Sofistikované ovládání výtahu. Čtečka jednotky ACS je pak umístěna uvnitř výtahové kabiny. Bez použití naprogramované karty se tak 
kabina nedá uvést do pohybu, protože ovládací tlačítka volby podlaží jsou blokována. Výjimku tvoří například přesun osoby do nepokojo-
vých/veřejných podlaží a do výchozí stanice pro případ evakuace. Tedy všude tam, kam má přístup prakticky kdokoliv (neubytovaný host či 
osoba, která v objektu nepracuje – návštěva apod.).

• Doplněním jednotky ACS o MULTI I/O modul pak výtah – po načtení karty zajistí přesun osoby přesně a pouze do toho 
podlaží, na kterém se nachází jeho pokoj či místnost jeho návštěvy/jednání/schůzky. Jeden modul umožňuje rozpoznání 
až 12ti podlaží (při více patrech je třeba instalace další ho modulu).

Kromě ovládání uvedených technologií bezpotenciálovým kontaktem jsou jednotky ACS schopné plnit i následující tři funkce:

• Validace
• History On Card
• Wireless komunikační subsystém

Validace je proces nastavení platnosti karty pro stanovený časový úsek. Všechny terminály systému eSIGNO, tedy i off-line dveřní kování-zám-
ky, umožní přístup (otevření) pouze na takovou kartu, které byla pro daný časový úsek povolena platnost. Toto povolení přístupu vyhodnocují 
jednotky ACS ON-LINE, které pracují v režimu Validátor.   

Nejčastěji se takovýmito terminály (tedy čtečkami) osazují dveře personálního (zaměstnaneckého) vstupu do budovy. 

Proces validace se pak provádí současně s uvolněním vstupu do budovy – při přiložení „validní“ naprogramované karty (čipu) ke čtečce. 



Tato funkce výrazně zjednodušuje potřebu co nejrychlejší blokace karty (personálu, zaměstnance) při její ztrátě. 

History On Card funkce, která výrazně odlišuje systém eSIGNO od ostatních zámkových off-line systémů. Všechny terminály eSIGNO po pře-
čtení identifikační karty zapíší do její paměti informaci o své identitě a datu a čase kdy k přečtení karty došlo.

Wireless komunikační subsystém 

K elektronickým kováním eSigno je k dispozici doplněk pro bezdrátové propojení dveřních kování-zámků s centrálním řídícím pracovištěm (zpra-
vidla recepce apod.). 

Doplněk Wireless zajistí propojení všech dveří s řídícím software (prostřednictvím bezdrátové technologie ZigBee (standard ZigBee je kombinací 
Wi-fi a rádiových vln) a umožní tak jejich dálkovou kontrolu bez nutnosti instalace jakékoliv kabeláže. 

Díky instalaci Wireless modulu budete moci například:

• sledovat provoz
• přeprogramovat parametry zámků (Synchronizovat čas, nastavovat office funkce…)
• měnit topologii zámků (Znamená to změnit jména a tím i seznam karet, které je mohou otevřít)
• dálkově zjišťovat stav baterií v jednotlivých dveřích

A to v reálném čase z libovolného autorizovaného místa (např. recepce, velín ostrahy v budově, servisní centrum CISA kdekoli). 

Wireless 
komunikační 
subsystém

pokračování

Řídící jednotka

Čtečka On-Line ACS
Ovládá až dva nezávislé 
vstupy

Wireless brána 
pro komunikaci

Wireless moduly

eSigno KOVÁNÍ-
ZÁMEK
Zámky 
vybavené 
komunikační 
technologií 
ZigBee™ Mechatronická vložka

On-Line ACS 
aplikace pro 
správu systému 
eSigno

Server esigno 
(nutný 
komponent pro 
wireless řešení)

Programátor 
karet / čipů

Web Based 
Dashboard
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pro kartové 
zámkové 
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PWS systém Smart / PWS Smart Plus

Systém PWS Smart pomáhá razantně snížit spotřebu energie na pokojích tím, že na základě identifikace 
přítomnosti hosta na pokoji pomáhá upravovat energetický režim. 

Zasunutím karty do snímací jednotky (velké jako běžný vypínač) sepne tento modul 24V pro cívku styka-
če, který připojí silové napájecí okruhy do pokoje.

Při odchodu host vyjme svou kartu ze snímací jednotky, čímž dojde po nastavitelném čase k odpojení 
elektrických obvodů. Displej jednotky je zeleně podsvícený tak, aby bylo snadné ji nalézt i za tmy.

V nabídce doplňků systému eSigno jsou dva typy PWS. 

• PWS Smart
• PWS Smart Plus

PWS Smart je verze, která nerozlišuje typ vložené karty, ale reaguje pouze na kartu vystavenou v hotelu.   

SYSTÉM PWS SMART ČTE ATRIBUTY KARTY A REAGUJE POUZE NA HOTELOVU KARTU.
SILOVÉ OKRUHY TEDY NELZE SPUSTIT VIZITKOU NEBO JINÝM PŘEDMĚTEM PŘÍPADNĚ KARTOU VYSTAVENOU V JINÉM HOTELU

Mimo standardní provedení snímací jednotky PWS, které ukazuje obrázek, je v nabídce rovněž provedení pro montáž do systému TANGO. V pří-
padě potřeby je možné implementovat snímač PWS do pouzdra libovolného spínačového systému podle volby zákazníka. 

PWS Smart Plus pracuje stejně jako předchozí typ s tím rozdílem, že rozlišuje typ vložené karty. Na vloženou kartu hosta reaguje pokynem pro 
sepnutí dvou nezávislých stykačů, na kartu personálu reaguje pokynem pro sepnutí jednoho stykače. 

TÍM JE MOŽNÉ ROZLIŠIT, KTERÉ SPOTŘEBIČE BUDE MOŽNÉ SPÍNAT KARTOU HOSTA A KTERÉ KARTOU PERSONÁLU.

Tato funkce výrazně rozšiřuje možnosti regulovat příkon na pokojích podle toho, kdo skutečně na pokoji právě je a jaké spotřebiče může použí-
vat.

CISA eSIGNO
Energy Saver
BLACK (art. 1A0501.06.0)
WHITE (art.1A0501.06.0.45)

Technical Sheet

X X

X

STAFF CARDGUEST CARD X

50
sec.

Wall Fixing Plate Fixing

Installation



Technical features (Energy Saver art. 1A0501.06.0/45)

Intended use Smart wall mounted socket to hold GUEST and STAFF cards and control room energy activation.

Form factor Reader and battery holder integrated.

Credentials
Contactless RFID ISO 14443B/Mifare ISO 14443A. It works with CISA eSIGNO and CT2, CT3 and CT4, Mifare 

Classic (CT5 and CT6) and Mifare Ultralight contactless cards.

Card detection

Guest cards enable two outputs, which can operate two contactors (not included).

Staff cards operate one contactor only. Possibility to manage one contactor only (activated by both card 

types). It intercepts and denies the operation of improper objects (generic cards or piece of paper).

Diversification The energy saver can be associated to the plant ID to prevent use of the same card on a different installation.

Relay management Possibility to configure relay output as normally live (by default they are normally not live).

Courtesy time 50 seconds after card extraction the relays are automatically deactivated.

Plastic Available in black or white color.

Power supply 24 Vac ± 10% @50 Hz

Max output voltage 24 Vac

Max power consumption 1 VA

Output power 2x 5 VA

Operating temperature 0-50°C

Relative humidity 0-90 %

Dimensions (LxHxD) 70x60x30 mm

Max card thickness 0,75 mm

Transformer(art. 07302.08.0)

Input/output 220 Vac / 12-24 Vac

Power 15 VA

For Omega e C type DIN 35 bar

Contactor (art. 07302.10.0)

Power supply 24 Vac @40/60 Hz

Contacts 3 NO, 1 NC

Contacts max power 20A AC1 - 2.2kW AC3

For Omega e C type DIN 35 bar

Doplňkový 
komponent 
pro kartové 
zámkové 
a přístupové 
systémy

Pokračování



A) 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 – rozměr A,
• vzdálenost od osy zámku k vnější straně dveří – rozměr B
• jedná se o úpravu stávajících nebo je požadavek dodávky vč. nových dveří?
• jakou barvu kování si zákazník přeje?
• jaký typ zámku si zákazník přeje? 

– samozamykací zámek
– pouze  Antipanik zámek (v takovém případě zda bude chtít, aby se host 

mohl zamknout knoflíkem ze vnitř pokoje, nebo jen tlačítkem na kování nastavit 
funkci “Soukromí”), nebo mu bude stačit zámek JUNIOR (v takovém případě zda 
bude chtít tlačítko na “Soukromí” nebo bez tlačítka?).

• kolik pracovišť Check-in bude mít recepce? 
• má být programátor napojen na recepční systém?

– pokud ano zákazník uvede typ softwaru
• volitelné doplňky ACS:

– otvírání závory na parkoviště (vrat do garáže) kartou – ANO/NE 
– ovládání výtahové kabiny kartou – ANO/NE

– (pokud ano je požadavek, aby držitel karty jel jen do určeného patra, 
nebo kamkoli?)

– otvírání hlavního vchodu do budovy kartou – ANO/NE 
– možnost ovládání dalších technologií kartou (wellness areál, bazén, sportoviš-

tě – příklad: lze sepnout světla u tenisových kurtů, a vstup na kurt umožnit jen 
po zaplacení), 

– kreditní systém – ANO/NE – host/uživatel může kartou platit v odbytových 
střediscích a službách objektu (na kartu lze nastavit kredity ze kterých se ode-
čítá počet jednotek při každém čerpání služby, nebo nákupu u pokladny apod.)  

– PWS systém – ANO/NE – jedná se o spořič energie v místnosti po dobu nepří-
tomnosti uživatele/hosta – pokud ano je požadavek na rozlišení karty personá-
lu a hosta (příklad: uživatel/host sepne všechna el. zařízení v místnosti, personál 
jen zásuvky) 

– Požadavek na možnost regulace fancoilů – ANO/NE
– Informace o přítomnosti uživatelů/personálu v místnosti – ANO/NE

B) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech:
• Přesná specifikace bodů z části A) – pro vytvoření seznamu komponent a jejich ceno-

vé nabídky
• Obhlídka místa instalace naším technikem – pro nacenění montážních prací, kabeláže, 

drobné přípravy a dořešení detailů se zákazníkem

C) Praktické informace
• Pokud je dveří méně jak 25, doporučujeme instalaci řešení AERO s tím, že je možno 

kdykoliv dokoupit programátor a přeprogramováním zámků přejít na plnohodnotné 
řešení eSigno

• Pokud je požadavek na Wireless řešení – o kolik RJ, a dalších síťových jednotek se 
jedná? (nutná návštěva objektu) 

• Pokud si zákazník dodává nové dveře, ideální je domluva s výrobcem (dodavatelem), 
který pro nás dveře upraví. Následná montáž je pak jednodušší

• Pokud se jedná o stávající dveře, pak je třeba zhodnotit kvalitu zámků a jejich požární 
atest. V případě relevantního požárního atestu lze ponechat zámky ve dveřích a in-
stalovat pouze kartové kování. Pokud jsou zámky bez blokace střelky, upozorňujeme 
na možnost vyplanžetování (případ, kdy se dveře otevírají dovnitř místnosti). 

D) Limity / modularita řešení
Základní verze řešení eSigno má limit 560 dveří. Rozšiřovat počet dveří do tohoto počtu 
lze kdykoli bez nutnosti měnit ostatní hardware. Pro instalace s vice jak 560 dveří až 
do počtu 2046 je pak možné použít programátory s vyšší pamětí. Zámky na dveřích mo-
hou zůstat, doplní se požadovaný počet dalších a upraví se topologie v programátorech.

E) Tipy před montáží
• V případě potřeby zajistíme zaslání podkladů pro úpravu dveří na zámek eSigno 

a vzorek zadlabacího zámku vašemu výrobci/dodavateli. 
• Poradíme vám, jak vytvořit seznam dveří se jmény a informaci o přístupových 

zónách (rozdělení dveří na podlaží apod.)
• Je třeba zajistit, aby na vaší recepci byla síťová 230V zásuvka a přípojka LAN a volná 

síťová IP adresa pro každý programátor a každou jednotku ACS v režimu on-line. 
(v případě AERO stačí PC s připojením k internetu) 


