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4 cikkszám Program

13.41 Integrált beléptető szoftver

1 cikkszám Személyi földelés ellenőrző egység

7100.PGT120.COM PGT 120.COM

3 cikkszám Vezérlő egység

13.341 Beléptető vezérlő egység BE

13.342 Beléptető vezérlő egység BE-KI

13.351 PGT120Com vezérlő kijelzővel

13.352 PGT120Com vezérlő beépített KI-BE

6 cikkszám Korlát

13.61 Rozsdamentes acél korlát

2 cikkszám Kártyaolvasó egység

13.21 RFID

13.22 Vonalkód

13.23 Mágneskártya

13.24 Ujjlenyomat

5 cikkszám Kapuk, áteresztők

13.51 Forgóvilla

13.52 Forgókereszt

13.53 Lengőkapu

13.54 Sorompó

13.55 Mágneszár

Programrendszer
Az általunk kifejlesztett szoftver-

nek köszönhetően a PGT®120.COM 
készülék alkalmassá válik hálózati kap-
csolat felépítésére. 

Ennek révén a mérési eredmények 
és adatok számítógépes adatbázisba 
kerülnek továbbításra, ill. tárolásra. 
A szoftver az alábbi lehetőségeket 
kínálja:
• Személyenkénti szoftveres ellenőr-

zési módok beállítása (pl. karban-
tartók: csak cipő; operátorok: cipő 
és csuklópánt)

• Csoportok, csoport-profilok létre-
hozása, kezelése

• Személyi forgalomirányítás (beju-
tás engedélyezése, korlátozása)

• Forgóvillák, gyorsmozgású kapuk, 
automata ajtók vezérlése

• Mérési adatok szerveren történő 
tárolása, és azok több PC-ről on-li-
ne, egyszerre történő lekérdezésé-
nek lehetősége.

• Adatbázis exportálás, importálás

• Szűrhető adatkeresés

PGT®120 teszter
Az EPA területre történő belépés 

előtt a PGT®120.COM készülék végzi a 
szükséges méréseket (csuklópánt - és/
vagy cipőföldelés ellenőrzés).

Műszer jellemzők:
• Az eredményeket mind optikailag, 

mind pedig akusztikailag jelzi.
• Áramellátás 230V AC hálózatról
• Mérés típusa ÉS / VAGY kapcsolat
• A csuklópánt, valamint a jobb és 

bal cipő egyidőben történő mérése
• Mérőfeszültség: 30 V, 50 V, 100 V

A káros elektrosztatikus feltöltő-
dés és kisülés elkerülése érdekében 
elengedhetetlen a megfelelő személyi 
védőeszközök (csuklópánt és spirálká-
bel, cipőföldelő, vagy ESD cipő) hasz-
nálata és azok rendszeres ellenőrzése.

Az IEC 61340-5-1 szabvány megkö-
veteli, az EPA területre történő belé-
pés előtti személyi földelés megfele-
lőségének vizsgálatát.

Az ellenőrzés gyors, megbízható, 
papírmentes és számítógépen rög-
zített elvégzését biztosítja a cégünk 
által kifejlesztett szoftverrel ellátott 
komplex beléptető rendszer. 

A moduláris felépítésű megoldás 
lehetővé teszi a legkülönfélébb igé-
nyeknek való megfelelést.

A rendszer alkalmas 
• a belépések engedélyezéséhez 

szükséges mérések elvégzésére
• az ESD védett területre való bejutás 

vezérlésére, 
• a beléptetések teljes kontrolljának 

elvégzésére, 
• az áthaladások nyilvántartására.

A hálózati szoftver korlátlan számú 
felhasználóhoz telepíthető.

Beléptető rendszer egységei

Személyi földelés ellenőrzés, beléptetés
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