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Beléptető rendszer

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, megbízha-
tó, papírmentes és számítógépen 

rögzített elvégzését biztosítja a cé-
günk által kifejlesztett szoftverrel 
ellátott komplex beléptető rendszer. 

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

Az elektronikai termékek kezelé-
se, gyártása során fellépő sztatikus 
elektromosság komoly veszélyeket 
jelenthet az előállított eszközökre, 
beépítésre kerülő alkatrészekre, a 
javított berendezésekre.

Az elektrosztatikus feltöltődés 
figyelmen kívül hagyása jelentős 
minőségi problémákhoz vezethet, 
amelynek utólagos kiszűrése és javí-
tása gyakran nehézkes és költséges.
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A beléptető rendszer segítségével 
kontrollálható az ESD védett terület-
re való bejutás, megakadályozható a 
jogosulatlan belépés. A kártyaolvasó 
egység biztosítja a személyek azonosí-
tását, majd a PGT 120.COM műszerrel 
elvégezhetőek szükséges ellenőrző 
mérések.

Amennyiben a gyors és egyszerű 
vizsgálat eredménye kielégítő és a 
belépni kívánó személy jogosultsága  
megfelelő akkor a rendszer engedé-
lyezi a kapun való bejutást.

A kifejlesztett hálózati szoftver a 
kapuk vezérlésén túl számítógépes 

adatbázisba továbbítja a belépő sze-
mély adatait és az elvégzett mérés 
eredményét is.

A program lehetővé teszi az ada-
tok listázását és a beállított szűrési 
lehetőségeknek köszönhetően egyedi  
lekérdezések generálását.

A termékek, eszközök biztonsá-
gos gyártása, kezelése érdekében 
az elektronikai üzemek, szervizek 
számára kiemelten fontos olyan ESD 
program összeállítása, EPA területek 
kialakítása, illetve ESD védett eszkö-
zök használata,  amely révén elkerül-
hető a sztatikus feltöltődésből eredő 
károsodás.

A sztatikus töltéssel rendelkező 
anyagokat egymáshoz közelítve rend-
kívül gyors elektromos töltés áram-
lás jön létre a potenciál különbség 
kiegyenlítésére. A hétköznapi élet-
ben ez a kisülés gyakran a különféle 
tárgyak érintésekor keletkezik, olykor 
szikra kíséretében és kellemetlen csí-
pésként érzékelhető.

Azonban a kisülési folyamat (ESD) 
a feltöltődött anyagok között akár 
észrevétlenül is lezajlik, ezzel komoly 
gondot okozva az elektronikai ipar-
ban. Ugyanis az elektronikai eszközök 

és alkatrészek rendkívül érzékenyek 
az elektrosztatikus kisülésre, így a 
gyártás, szállítás és javítás során fon-
tos az antisztatikus anyagok és az ESD 
védett környezet biztosítása.

Személyi földelés ellenőrzés, beléptetés

Beléptető rendszer elemei

Sztatikus feltöltődés - kisülés

PGT 120.COM személyi földelés ellenőrző műszer

Vezérlő egység

Kártyaolvasó

Kapuk, forgóvillák, zárak

Korlátok

Szoftver
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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
• Érintés mentes cipő mérési 

lehetőség
• Mérőfeszültség: 30 V, 50 V, 100 V

Beléptető rendszer felépítése

...
Ethernet

Adatbázis

Mérés, elemzés Személy kezelés

Kapu 1 Kapu 2  Kapu ...  

[1] PGT 120.COM személyi földelés ellenőrző adattovábbító interfésszel
[2] Felhasználó azonosítás (vonalkód-, kártyaolvasó egység)
[3] Vezérlő egység
[4] Felhasználói szoftver (személyi profi lok, forgalom kezelés, adatelemzés, stb.)
[5] Vezérelhető áteresztők (forgóvilla, lengőkapu, stb.)
[6] Korlát
[7] Központi adatgyűjtő-, feldolgozó szerver
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cikkszám Program

13.41 Integrált beléptető szoftver

cikkszám

13.721 PGT tartó konzol tip 1 takaró burkolattal

13.722 PGT tartó konzol tip 2 burkolattal és kártyaolvasóval

13.723 PGT tartó konzol tip 3 hajlított fali tartó

13.724 DIP kapcsoló burkolat PGT 120-hoz

13.725 Kártyaolvasó tartó konzol

13.729 PGT tartó állvány

cikkszám Vezérlő egység

13.341 Beléptető vezérlő egység BE irány

13.342 Beléptető vezérlő egység BE-KI irány

13.351 PGT 120.COM vezérlő egység BE irány

13.352 PGT 120.COM vezérlő egység BE-KI irány

cikkszám Kártyaolvasó egység

13.21 RFID

13.22 Vonalkód

13.23 Mágneskártya

13.24 Ujjlenyomat

  Az EPA területre történő belépés előtti mérésekhez
  Optikai és akusztikai visszajelzés
  Csuklópánt, jobb és bal cipő igyidejű mérése
  Mérőfeszültség: 30V, 50V, 100V

  Személyenkénti szoftveres ellenőrzési módok
  Csoportok, csoport-profilok létrehozása, kezelése
  Mérési adatok szerveren történő tárolása
  Szűrhető adatkeresés, adatbázis export/import

  PGT 120.COM és vezérlő egységhez

  Az EPA területre belépő személy azonosítás

  Hálózati vezérlők az EPA területre való beléptetéshez, 
  Ajtók, sorompók, kapuk, forgóvillák vezérlése

cikkszám Személyi földelés ellenőrző egység

7100.PGT120.COM PGT 120.COM

Az IEC 61340-5-1 szabvány megköveteli, az EPA  
területre történő belépés előtti személyi földelés meg-
felelőségének vizsgálatát.

Az ellenőrzés gyors, megbízható, papírmentes elvég-
zését biztosítja a cégünk által kifejlesztett szoftverrel 
ellátott komplex beléptető rendszer. 

PGT 120 teszter

Vezérlő egység

Kártyaolvasó

Program

Tartó konzolok
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cikkszám

13.61 Rozsdamentes acél korlát

13.62 Nyitható korlát

cikkszám Megnevezés

13.711 Távirányítós nyitás

13.712.01 Mágneszár - normál

13.712.02 Mágneszár - fordított

13.713 Rugós kilincs

13.715 Tapadómágnes

13.716 Vésznyitó

13.717 Nyomógomb

13.718 Sziréna

13.719 Nyitás érzékelő

cikkszám Kapuk, áteresztők

13.51 Forgóvilla

13.52 Forgókereszt

13.54 Sorompó
cikkszám Lengőkapu Kivitel Lengőkar 

13.53.1.650 Rugós visszatérítés fémváz 650 mm

13.53.1.900 Rugós visszatérítés fémváz 900 mm

13.53.2.650 Motoros működtetés fémváz 650 mm

13.53.2.900 Motoros működtetés fémváz 900 mm

13.53.2.1100 Motoros működtetés fémváz 1100 mm

13.53.3.650 Motoros működtetés üveg 650 mm

13.53.3.900 Motoros működtetés üveg 900 mm

  Személyi forgalom irányítása
  Magasság: 1m
  Egyedi méretre alakítás

  Elektromágneses, elektromechanikus zárak
  Vésznyitók, gombok, sziréna 

  Személyi forgalom irányítása
  Bejutás engedélyezés/korlátozás
  Vezérlés rendszerbe kötve

  Személyi forgalom irányítása, beltéri kivitel
  Bejutás engedélyezés/korlátozás
  Vezérlés rendszerbe kötve

Forgóvilla, áteresztők

Lengőkapuk

Korlát

Zárak - kiegészítők
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