
TURNIKETOVÝ 
MODUL

Svařovaná ocelová konstrukce z dutých, ohraňovaných a válcovaných profilů, 
8 zesílených kontejnerových rohů. Pochůzná, odvětraná střecha, odvod vody 
ze střechy 4 svody průměr 40mm vedené vevnitř rohových sloupů, izolované 
proti zamrznutí. Kontejner je dvojnásobně stohovatelný. 

OCHRANA PROTI KOROZI

Ocelová konstrukce je ošetřena aktivní 
antikorozní ochranou, venkovní díly v rámu  
jsou vyrobené z pozinkovaného materiálu. 

VENKOVNÍ BARVA

Dvousložkový lak RAL 1015 - slonová kost. 

TURNIKETOVÉ VYBAVENÍ
• 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× řídící jednotka pro každý turniket 
samostatně 

• možnost spárovaní a ovládaní tuniketů se 
softwarem zákazníka

• PC včetně přístupového systému nových 
karet / přístupů do systému

• čtečka karet pro nahrávání nových karet / 
přístupů do systému

ALGECO turniketový kontejner je součástí každého objektu, kde jsou zvýšené nároky  
na bezpečnost a kontrolu vstupů. V oblasti výstavby se naše turnikety využívají zejména 
na kontrolu vstupů jednotlivých pracovníků společně s docházkovým systémem. 
Tuniketový software dokáže v základě spravovat více než 2.000 aktivních uživatelů 
včetně platnosti školení a po předem vypsání zkončení automaticky zablokuje přístup.

V oblasti eventů a společenských akcí se turnikety využívají zejména v provedení čtení 
vstupenek, čárových kódů QR kódů a mnoho dalších ...



SOFTWARE
Software aplikace pro PC s OS Windows slouží ke kompletní a přehledné správě přístupového systému. 
Umožňuje spravovat uživatele a jejich přístupové prvky, nastavit pokročilé parametry přístupu, včetně 
omezení přístupu v neidentifikovatelný čas a nutnosti použití vícero karet pro otevření přístupu.  
V reálném čase monitorovat stav otevírání dveří, nahlížet do protokolů přístupu atd.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA SOFTWARU

• správa 2000 aktivních uživatelů naráz 

• funkce visitor

• evidence BOZP školení, po vypršení platnosti 
školení automatická blokace karty

• dálkové ovládání a řízení přístupů

• anti-pass back

• nastavení přístupů uživateli na míru

• časové zabránění vstupu vybraným 
uživatelům

• propojení více zámků

• otevírání vícero kartami-dvojitá autorizace 
vstupu (Visitor s doprovodem)

• záznam pohybu, vyhledávaní v záznamech, 
záznam alarmů

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SOFTWARU

• docházkový systém

• náhodný výběr (osobní kontrola vyvážených věcí)

• náhodný výběr – kontrola alkoholu

• evidence docházky jednotlivých uživatelů

• čtení čárových kódů, QR kódů

• připojení kamerového zařízení

 cz: +420 733 690 207 

 sk: +421 911 705 276

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