
KONTROLA PRISTOPA 
COVID - 19

Vzajemno do prave rešitve.

Detekcija mask

Dezinfekcija rok in 
štetje prehodov

Merjenje telesne
temeprature



Kontrola pristopa z merilcem temperature

izvedba z vrtljivimi križnimi zaporami ali avtomatskimi 
krilnimi vrati;

LCD zaslon je nameščen na ohišje vrat ali na samostojnem 
stojalu;

visoka prilagodljivost na temperaturo okolja omogoča 
uporabo v zahtevnih pogojih.

Avtomatska krilna vrata z merilcem 
temperature

Vrtljive križne zapore z 
merilcem temperature

KONTROLA PRISTOPA Z MERILCEM TELESNE TEMPERATURE



KONTROLA PRISTOPA Z MERILCEM TELESNE TEMPERATURE
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Približajte se avtomatskim vratom.

Sistem samodejno zaznava telesno temperaturo 
preko LCD zaslona. 

V primeru, da je izmerjena temperatura znotraj 
dovoljenega intervala, se vrata avtomatsko 
odprejo, sicer ostanejo zaprta.

Po prehodu obiskovalca v zaprto 
območje, se vrata avtomatsko 
zaprejo.

Varnost in zdravje



KONTROLA PRISTOPA S ŠTETJEM OBISKOVALCEV

Prikazovalniki števila obiskovalcev

Trenutno število obiskovalcev:

Dve dimenzijski različici:

          velikost števk: 60 mm 

          velikost števk: 100 mm

Avtomatska krilna vrata Axioma s prehodom za nakupovalne vozičke in prikazovalnikom števila 
obiskovalcev.



KONTROLA PRISTOPA S ŠTETJEM OBISKOVALCEV

Uravnavanje dovoljenega števila obiskovalcev v nakupovalnih centrih, muzejih, bazenih in 
drugih poslovnih objektih;

na voljo so tudi mobilne rešitve na platformah za vse vrste avtomatskih krilnih vrat in vrtljivih 
križnih zapor;

produktne različice omogočajo prehode z invalidskim, nakupovalni in otroškim vozičkom ter 
kolesom.

Števec obiskovalcev Gotschlich

Sistem beleži vstope in izstope oseb v območje 
in tako zagotavlja skladnost z veljavnim 
odlokom glede omejitve zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. 

Števec s kontrolo pristopa zagotavlja, da ni 
preseženo največje dovoljenim številom oseb 
na lokacijah kot so trgovine, prireditveneni 
prostori, bazeni in drugje . 

Nadzorna plošča s števcem obiskovalcev

Varnost in zdravje



KONTROLA PRISTOPA  COVID 19

Vrtljiva križna zapora se odpre le v 
primeru, ko so izpolnjeni pogoji:

izmerjena temperatura obiskovalca 
je ustrezna (znotraj dovoljenega 
temperaturnega intervala),

Obiskovalec nosi masko in le- ta je 
ustrezno nameščena,

Skenirana vstopnica je veljavna.

Sistem za merjenje telesne temperature zazava 
tudi maske. V primeru, da maska v celoti ne 
prekriva ustne odprtine in nosu, sistem javi, da 
maska ni pravilno nameščena.

Avtomatska krilna vrata ali vrtljive križne zapore se 
odprejo le v primeru ustrezne telesne temperature 
obiskovalca in pravilno nameščene maske.

Kontrola pristopa z zaznavanjem mask

Kontrola pristopa s preverjanjem vstopnic za 
dogodke



KONTROLA PRISTOPA  COVID 19

Manotizer 23704 je brezkontaktni razkuževalnik 
rok v  izvedbi z avtomatskimi krilnimi vrati ali 
vrtljivo križno zaporo. 

Sistem preko senzorja zazna roki in avtomatično 
sproži razkužilo. Senzor dodatno zagotavlja, da je 
bila dezinfekcija rok ustrezno izvedena.

5-literski podajalnik razkužila in možnost 
prilagoditve količine razpršenega razkužila 
zagotavljata uporabnost na vseh področjih.

Razkuževalnik je primeren tudi za 
stensko montažo, na željo stranke pa 
ga lahko namestimo tudi na stojalu iz 
nerjavnega jekla. 

Varnost in zdravje

Kontrola pristopa z brezkontaktnim 
razkuževalnikom rok


