
TURNIKETOVÝ 
MODUL

OCHRANA PROTI KORÓZII

Oceľová konštrukcia je ošetrená aktívnou 
protikoróznou ochranou, vonkajšie diely  
v ráme sú vyrobené z pozinkovaného  
materiálu.  

VONKAJŠIA FARBA

Dvojzložkový lak RAL 1015 - slonová kosť. 

TURNIKETOVÉ VYBAVENIE 
• 2× TRIPOD pásový nerezový turniket 

s IP krytím na vonkajšie použitie  

• 4× čítačka vstupných kariet a čipov 

• možnosť naprogramovať už s existujúcimi 
vstupnými kartami zákazníka

• 2× riadiaca jednotka pre každý turniket 
samostatne 

• možnosť spárovania a ovládania turniketov 
so softwarom zákazníka 

• PC vrátane prístupového systému

• čítačka kariet pre nahrávanie nových kariet / 
prístupov do systému

ALGECO turniketový kontajner je súčasťou každého objektu ,kde sú zvýšene nároky 
na bezpečnosť a kontrolu vstupov. V oblasti výstavby sa naše turnikety využívajú najmä 
na kontrolu vstupov jednotlivých pracovníkov spolu s dochádzkovým systémom. 
Turniketový software dokáže v základe spravovať viac ako 2.000 aktívnych užívateľov.

V oblasti eventov a spoločenských podujatí sa turnikety využívajú najmä v prevedení 
čítania vstupeniek, čiarových kódov QR kódov a mnohých ďalších...



SOFTWARE
Software aplikácia pre PC s OS Windows slúži na komplexnú a prehľadnú správu prístupového systému. 
Umožňuje spravovať užívateľov a ich prístupové prvky, nastaviť pokročilé parametre prístupu, vrátane 
obmedzenia prístupu v neidentifikovateľný čas a nutnosti použitia viacerých kariet pre otvorenie prístupu. 
V reálnom čase monitorovať stav otvárania dverí, nahliadať do protokolov prístupu atď.

ZÁKLADNÁ VÝBAVA SOFTWARU 

• správa 2.000 aktívnych užívateľov naraz

• funkcia visitor 

• evidencia BOZP školení, po vypršaní platnosti 
školenia automatická blokácia karty 

• diaľkové ovládanie a riadenie prístupov

• anti-pass back

• nastavenie prístupov na mieru užívateľovi 

• časové zabránenie vstupu vybraným 
užívateľom 

• prepojenie viacerých zámkov

• otváranie viacerými kartami-dvojitá 
autorizácia vstupu (Visitor s doprovodom)

• záznam pohybu, vyhľadávanie v záznamoch, 
záznam alarmov

MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA SOFTWARU 

• dochádzkový systém

• aktuálny počet ľudí na stavbe

• náhodný výber (osobná kontrola vyvážaných vecí)

• náhodný výber – kontrola alkoholu 

• evidencia dochádzky jednotlivých užívateľov

• čítanie čiarových kódov, QR kódov

• pripojenie kamerového zariadenia

 sk: +421 911 705 276 

 cz: +420 733 690 207

ALGECO s.r.o.
www.algeco.sk  |  www.algeco.cz

SK TRNAVA - ZVOLEN - PREŠOV
CZ PRAHA - BRNO - VELKÝ TÝNEC - OSTRAVA - SPYTIHNĚV - STARÉ MĚSTO


