KeepSafe
Turnikety COMINFO lze nyní nově vybavit funkcemi, které mohou ještě lépe zabezpečit vaše prostory. Naše turnikety lze nyní vybavit
bezkontaktním měřením teploty, dávkovačem dezinfekce nebo zcela bezdotykovým ovládáním.
Pro průchod turniketem lze nastavit různé ověření vstupu. Tzn. že po přiložení bezkontaktní karty se turniket neotevře, dokud si
nevydezinﬁkujete ruce nebo turniket nezměří vaši teplotu. Způsoby ověření vstupu lze různě kombinovat, turniket může např. měřit jen
teplotu procházejících osob.
Pokud turniket změří vyšší teplotu procházející osoby tak může zapnout zvukové a vizuální upozornění nebo odeslat upozornění na
ovládací panel na recepci.
Automatické bezdotykové měření teploty je možné dvěma způsoby:
• Termokamerou
• Detekcí ze zápěstí

Bezdotykové měření termokamerou

Termokamera může najednou snímat až 3 průchody turniketů.

Termokamera umístěná na stropu vstupní haly.
Maximální čtecí vzdálenost: 20 m

Termokamera umístěná přímo
na turniketu

Detail termokamery

Technické parametry:
• Čas ověření: 20 ms
• Max. vzdálenost pro měření: 20 m

• Umístění kamery: přímo na turniketu nebo na stropu vstupní haly
• Přesnost měření: ± 2%

Bezdotykové měření teploty ze zápěstí
Další možností měření bezdotykového měření teploty je senzor snímající teplotu ze zápěstí. Senzor lze umístit přímo do horního víka turniketu nebo
může být umístěn v přední noze turniketu – viz. obrázky níže.
Tento senzor lze instalovat jak do nových, tak stávajících turniketů Cominfo.
Systém měření teploty lze jednoduše zapnout/vypnout pomocí našeho ovládacího softwaru.

Senzor pro snímaní teploty ze zápěstí – montáž v
horním víku (model EasyGate SPD)

Senzor pro snímaní teploty ze zápěstí – montáž v
přední noze (model EasyGate SG 1000)

Technické parametry:
• Čas ověření: 25 ms

• Max. vzdálenost pro měření: 10 cm

• Přesnost měření: ± 1,5%

Speciﬁkace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Termokamera je nejpřesnější, nejrychlejší a nejpohodlnější bezdotykový způsob měření teploty procházejících osob. Tato termokamera měří teplotu
procházejících osob, aniž byste při průchodu turniketem museli zpomalit nebo se zastavit. Termokamera nemá na rychlost průchodu turniketem žádný vliv.
Tato kamera neslouží k rozpoznávání obličejů, jedná se pouze o systém měřící teplotu osob.

Plnoproﬁlové turnikety řady REXON a tříramenné turnikety řady BAR mohou být vybaveny detektorem pohybu, který zajistí zcela
bezdotykový provoz.
Pokud procházející osoba vstoupí do průchodu (po přiložení platné karty ke čtečce) turniket „pozná“, že je v průchodu osoba a
začne se automaticky pomalu otáčet.
Během průchodu se tak nemusíte turniketu vůbec dotýkat či tlačit na madlo.
Tímto systémem lze vybavit nejen nové turnikety REXON, ale lze jej namontovat i do již nainstalovaných turniketů REXON.

Pro tříramenné turnikety BAR,
ze pro nově vyráběné produkty
je tento systém možné zabudovat pouze
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Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

Nabízíme možnost bezdotykového provozu turniketů!
Udělejte z tradičních turniketů zcela bezdotykové řešení

