
Skladba řešení:

• motorická vložka, aplikace pro smartphone

• dálkový ovladač, klávesnice

• komunikační modul, řídící modul

Snadné a pohodlné ovládání libovolných dveří 
smartphonem, případně dálkovým ovladačem, 
klávesnicí nebo mechanickým klíčem.

Motorická vložka sama odemyká a zamyká, 
díky silnému motoru je vhodná i pro těžké dveře 
a dveře s vícebodovými zámky.

CESeasy je motorická vložka, která umožňuje odemykat zámek (dveře) smartphonem, 

dálkovým ovladačem i mechanickým klíčem. Oproti konkurenčním motorickým vložkám 

nabízí odolné robustní provedení, možnost automatického zamykání a především velmi 

silný motor vhodný i pro odemykání vícebodových zámků. Představuje optimální řešení 

pro bezpečnostní dveře nejen ve firemních či průmyslových objektech. Vložka jednoduše 

nahradí stávající mechanickou vložku a má vlastní nezávislé napájení. Proto není potřeba 

žádný zásah do dveří ani rozvody kabeláží.

Systém CESeasy je ideální jak pro domácí použití, tak pro zajištění pronájmů bytů airbnb, 

případně i jako přístupový systém pro firmy či bezobslužné penziony. Pomocí webového 

rozhraní nebo mobilní aplikace lze totiž kromě vydávání a rušení oprávnění i sledovat 

využívání jednotlivých zařízení.

Základní komponenty:

• Motorická vložka

• Aplikace CESeasy

Doplňkové komponenty:

• Dálkový ovladač pro odemykání bez aplikace

• Mechanický klíč pro mechanické odemykání

• Klávesnice

• Komunikační modul pro externí ovládání vložky

• Řídící modul pro ovládání externích zařízení ve stejné mobilní aplikaci

Elektronický 
přístupový systém 
CESeasy

Detailní popis řešení:

Komponenty systému:
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Motorická 
vložka
CESeasy

Mobilní 
aplikace 
CESeasy

Libovolné dveře s mechanickým zámkem je možné ovládat pomocí mobilní aplikace bez zásahu do konstrukce dveří. Stačí vyměnit 
stávající mechanickou cylindrickou vložku za motorickou vložku CESeasy. Vložka se z vnější strany dveří chová jako standardní cylindrická 
vložka ovládaná klíčem. Z vnitřní strany je vložka zakončena nejsilnějším motorem na trhu na baterie (6x článek AA) s kroutící silou 1 Nm. 
Mechanické ovládání z vnitřní strany je pomocí otočného knoflíku. Bezkontaktně je možno vložku ovládat pomocí rádiového dálkového 
ovladače, externí klávesnicí se čtecí zónou médií MIFARE 
DESFire EV2 médií nebo pomocí Bluetooth přes mobilní 
aplikaci.

Správce aplikace může vytvářet časově omezená nebo 
neomezená oprávnění pro jednotlivé uživatele ( jak z mobilního 
telefonu tak přes webové rozhraní). Těm stačí stáhnout 
si aplikaci do svého smartphonu a nahrát autorizační kód 
zaslaný administrátorem e-mailem. Při každém pokusu o 
otevření dveří je ověřována platnost autorizačního kódu na 
cloudu – tj. je nutné připojení k internetu (buď mobilní nebo 
přes Wi-Fi) a pozice GPS. To umožňuje administrátorovi 
kdykoliv zablokovat právo uživateli a mít přehled o používání 
zařízení (zpětné vyčtení historie).

CESeasy, vzhledem k síle motoru, je nutno objednávat v 
přesném rozměru v libovolné variantě klíče CES. Standardně je dodávána v setu s 1 dálkovým ovladačem a 1 mechanickým klíčem. Součástí 
balení je i magnet, který umožňuje nastavit automatické uzamčení dveří po jejich zavření, a napájecí kabel pro externí napájení v případě 
požadavku uživatele. 
U zařízení je možno nastavit „dětskou pojistku“ – omezit použití mechanického knoflíku pro otevření dveří (po její aktivaci je dveře možno 
ovládat pouze rádiově nebo přes Bluetooth, případně mechanicky klíčem). 
To ocení zvláště rodiče, kdy omezí dítěti možnost manipulovat s dveřmi.

Mobilní aplikace CESeasy je intuitivní, velmi jednoduchá aplikace umožňující obsluhu i více zařízení (motorických vložek CESeasy) napřímo 
nebo libovolné elektronicky spínané zařízení přes Door Controller. Mobilní aplikace má dvě sekce – obsluhu a nastavení. Obsluha je přístupná 
všem pozvaným osobám, nastavení pouze správci. V sekci obsluhy jsou uživatelům přístupná dvě tlačítka – 
otevřít a zavřít. V sekci nastavení je pak základní servisní funkce zařízení – od nastavení směru otáčení vložky 
pro zamčení, nastavení času zatažení střelky (otevřené dveře) přes signalizaci stavu baterií a dětskou pojistku 
až k aktualizaci firmware v zařízení (cylindrická vložka nebo Door Controller). Po zapnutí aplikace si tato ověřuje 
všechna dostupná spárovaná zařízení v dosahu Bluetooth a přes mobilní data nebo Wi-Fi následně platnost 
oprávnění uložená na cloudu. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost systému – správce může kdykoliv zablokovat 
nebo přidat či změnit práva osoby k ovládání libovolného zařízení s okamžitou platností bez nutnosti osobní 
přítomnosti u zařízení. Použitím aplikace dojde zároveň k aktualizaci informací o zařízení na cloudu – kdo a kdy je 
použil, stav dveří (otevřeno/zavřeno) i stav baterií.
Správce zařízení může delegovat časově neomezené nebo omezené oprávnění k obsluze zařízení a to zaslat dané 
osobě prostřednictvím SMS, e-mailu nebo jiné komunikační aplikace.

typ se standardním knoflíkem typ s velkým knoflíkem



CESeasy Door 
Controller

Komunikační 
modul 
CESeasy

CESeasy je také možno propojit s jinými systémy (čtečky, alarmy apod.) pomocí komunikačního modulu. 
Komunikační modul má bezpotenciální vstup a je napájen pomocí externího zdroje (síťového adaptéru, 
který je součástí balení) nebo dočasně 2 bateriemi AA. Komunikační modul je propojen s CESeasy rádiově, 
stejně jako dálkový ovladač. 

Aby systém bylo možno rozšířit o libovolné elektricky spínané zařízení (např. elektrický otvírač, 
elektromechanický nebo elektromotorický zámek, magnet apod.), je na stejné bázi dostupný i 
komunikační modul CESEasy Door Controller. Jeho ovládání je rádiové (dálkovým ovladačem nebo 
klávesnicí se čtecí zónou médií MIFARE DESFire EV2 médií) nebo přes Bluetooth (mobilní aplikaci).

Controller má bezpotenciální výstup NO/NC pro spínání libovolného prvku při zátěži až 30 V DC / 1,5 A. 
Vlastní napájení zařízení je buď externí nebo pomocí 4 baterií AA pro až 500 tisíc cyklů. 

Klávesnice
a dálkový 
ovladač 
CESeasy

CESeasy lze propojit s externí klávesnicí (není součástí balení) se čtečkou čipů MIFARE pro zadávání jednorázových nebo 
časově omezených číselných kódů nebo ověřování UID čipů pro otvírání dveří. Klávesnice je napájena z externího zdroje 
a s CESeasy komunikuje rádiově.

Dálkový ovladač ( je součástí balení) umožňuje pohodlné otvírání i na dálku (10-15 m).
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A) Požadavky na montáž:
Motorická vložka CESeasy včetně komunikačního modulu CESeasy nevyžaduje žádné 
zvláštní požadavky na montáž nebo stavební připravenost vyjma externího napájení, 
pokud je vyžadováno. Otázku externího napájení je nutno řešit i v případě použití externí 
klávesnice nebo CESeasy Door Controlleru, kde se řeší i kabeláž pro spínání daného 
zařízení.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému:
U motorické vložky CESeasy je nutno přesně definovat rozměr vložky A+B s 
upřesněním vnější a vnitřní strany (viz obrázek) nebo alespoň rozměry S a K. Dále pak 
typ klíče z produkce CES.
V neposlední řadě, jakými prostředky bude systém obsluhován – dálkový ovladač, 
klávesnice, média, případně externí systém cestou komunikačního portu CESeasy.

U CESeasy Door Controlleru je pouze nutné ověřit jeho umístění vzhledem k požadavku 
na externí napájení a vedení kabeláže k obsluhovanému zařízení.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následující faktorech:
Vždy je možno provést základní nezávislou kalkulaci dle informací z bodu B. Pokud je 
požadavek na externí napájení nebo při použití CESeasy Door Controlleru je nutná 
přítomnost technika v místě instalace.

D) Limity / modularita řešení:
Systém CESeasy ve své podobě umožňuje využití jak pro kusové instalace, tak i pro 
rozsáhlejší systémy. Jednoduché systémy je možno spravovat přes mobilní aplikaci 
nebo přes webové rozhraní MyCESeasy  https://myceseasy.nl/. Webové rozhraní má dvě 
varianty – klasickou a profi. Klasická je zdarma, profi s doplňkovými funkcemi hromadné 
správy za poplatek. Webové rozhraní nabízí komfort správy zařízení, jejich příslušenství 
a práv z pohodlí domova na velkém monitoru. O aktualizaci dat se stará samo zařízení 
při jeho použití uživatelem pomocí mobilní aplikace. Dochází k automatickému přenosu 
dat o stavu zařízení i zpětně o jeho použití na cloud.

E) Tipy před montáží:
Systém CESeasy je výhodný vzhledem k minimalizovaným požadavkům na montáž. 
Jedinou podmínkou je správě změřený rozměr vložky. Pokud by v budoucnu bylo nutno 
změnit rozměr vložky, lze dokoupit pouze novou mechanickou část a vyměnit u stávající 
motorické vložky CESeasy. Servis je zajištěn i pro změnu kombinace mechanického klíče 
při jeho ztrátě nebo požadavku na mechanický systém generálního klíče v produktovém 
portfoliu CES.

E) Certifikace:
• CE: NEN EN 300330-02, NEN EN 301489-03 
• Průlomová odolnost, bezpečnostní třída RC (dle ČSN EN 1627, typu UST): 

• dle zvolené cylindrické vložky
• Bezpečnost: 

• schváleno pro zabezpečení objektů také německou armádou BundesWehr 
• certifikát SKG***

https://myceseasy.nl/

