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Co zapewniają kompleksowe
rozwiązania od firmy
dormakaba?
Zoptymalizowane procesy.
Wysoki poziom zabezpieczeń.
Efektywne połączenie komfortu
i wydajności.

Rozwiązania
z zakresu kontroli dostępu
w służbie zdrowia

Wygodne i bezpieczne środowisko,
w którym moi pacjenci i pracownicy czują
się dobrze. Takie bezproblemowe miejsce
pracy mogą mi zagwarantować jedynie
inteligentne rozwiązania z zakresu
zarządzania dostępem. Wszyscy
korzystamy na zwiększeniu wydajności
przy jednoczesnym ograniczeniu stresu
i wysiłku, gdyż pozostawia nam to więcej
czasu na wypracowanie tego, co naprawdę
jest istotne: współpracy opartej
na zaufaniu.
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Jak połączyć
wydajność i komfort
w służbie zdrowia?
Bardzo prosto, przy
użyciu naszych
inteligentnych
rozwiązań zarządzania
dostępem
Praca placówek służby zdrowia podlega szeregowi kompleksowych wymagań i prawnych regulacji. I podobnie jak
w każdym innym sektorze biznesu – o sukcesie stanowi
efektywność zarządzania kosztami. Optymalizacja procesów pracy obiektu pomaga zaoszczędzić czas i środki,
a także pozwala personelowi skupić się na wypełnianiu ich
podstawowej misji: opieki nad pacjentami i zadbaniu o ich
potrzeby.
Szpitale, domy opieki dla seniorów, osób niepełnosprawnych i pacjentów cierpiących na demencję, placówki psychiatryczne, centra medyczne, kliniki i apteki – wszystkie te
obiekty wymagają odpowiednich rozwiązań. Oczywiście
istotne jest zabezpieczenie poszczególnych stref każdego
obiektu: od terenów zewnętrznych po wnętrza, z uwzględnieniem charakteru i funkcji różnych pomieszczeń.
Oferujemy szeroki wachlarz usług i rozmaitych rozwiązań dla tego typu placówek dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, zgodnie z naszą filozofią myślenia i
projektowania całościowo. Łączymy różne produkty tworząc zintegrowane systemy z myślą o konkretnych wymaganiach użytkownika. Nasze nowoczesne technologie
z zakresu sprzętu i oprogramowania pomagają zarządcy
obiektu przeorganizować i zabezpieczyć jego codzienne
funkcjonowanie – prosto, niezawodnie i elastycznie. Nasze systemy zapewniają nadzór nad ruchem osób, zarządzanie prawami dostępu i zero barier dla osób niepełnosprawnych, gwarantując przy tym komfortową obsługę
i elegancki wygląd urządzeń w zabezpieczonych strefach
dla odwiedzających.

01
Szpital
Wydajna ochrona i funkcjonalność
w jednym

02
Kliniki medyczne
Wygoda i elegancki wygląd urządzeń
z dostępem bez barier

03
Apteka
Inteligentne połączenie stylu
i technologii

04
Centrum medyczne
Nowoczesne zarządzenie dostępem

05
Dom opieki
Inteligentne rozwiązania z zakresu
otwierania drzwi dla każdego
ośrodka opieki

06
Dom opieki psychiatrycznej
Dostępność i bezpieczeństwo

07
Centrum rehabilitacyjne
Zwiększona elastyczność i komfort
dostępu

08
Dom dla seniorów
Dostęp bez barier i ochrona zdrowia
mieszkańców

Szczegółowe informacje
na temat naszych rozwiązań
i produktów znajdują się
na stronie:
www.dormakaba.pl
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Uwaga skupiona na najważniejszym
Niezależnie od tego jakie zadania obejmuje praca naszych klientów –
dzięki zastosowaniu naszych innowacyjnych rozwiązań i kompleksowych usług zapewniamy wsparcie w każdej sytuacji. To pozwala im
skupić się na tym co jest najważniejsze: zadbaniu o zdrowie i komfort
osób pod ich opieką.
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Zabezpieczenie
wnętrz
Zaawansowany
system zarządzania dostępem
do wszystkich pomieszczeń

Chroniony
dostęp do pokoi
prywatnych
Doskonała równowaga pomiędzy zabezpieczeniem dostępu i ochroną
prywatności

Ochrona mienia
Wysoki poziom
zabezpieczenia
terenu obiektu

Dostęp do toalet
bez barier
System automatycznych drzwi
zapewnia bezpieczeństwo i komfort

Zabezpieczenie
budynków
Innowacyjny system kontroli dostępu sterujący
przepływem osób

Opieka zdrowotna i wydajność pracy
obiektu.
Wszechstronne rozwiązania dla domów
opieki i placówek medycznych

Dostęp
w sytuacjach
awaryjnych
Gwarantowany
dostęp w sytuacjach awaryjnych dla personelu szpitala

Strefy
dostępne dla
odwiedzających
Przemyślany
design łączący
dyskretny
wygląd z pełnym
spektrum
funkcjonalności

Elastyczne
zarządzanie
dostępem
Rozwiązania dla
wejść i przejść
w obiekcie zapewniające dostęp do wszystkich jego stref

Korytarze
i łączniki
Zabezpieczenie
dostępu
do wybranych
części obiektu
zależnie
od indywidualnych
wymagań klienta

Usługi serwisowe
Oferta naszego
działu serwisu
obejmuje wsparcie od fazy planowania do konserwacji wszystkich
drzwi i systemów
zamków

Niezależnie od charakteru wyzwań w pracy naszych klientów, zapewniamy
pomoc i wsparcie poprzez zastosowanie naszych innowacyjnych produktów,
inteligentnych rozwiązań i kompleksowych usług. Upraszczamy procesy
i poprawiamy efektywność, zwiększamy poziom zabezpieczeń i usprawniamy
dostęp do obiektu, a wszystko to z indywidualnym podejściem do każdego
klienta.

Ochrona mienia

Jak zoptymalizować strategię
zabezpieczeń?
Poszerzając strefę bezpieczeństwa

W celu zoptymalizowania dróg ewakuacji i zapewnienia
należytej ochrony przed przypadkowym opuszczeniem terenu obiektu dla mieszkańców o specjalnych potrzebach
warto sięgnąć po nasze inteligentne rozwiązania oferujące nowoczesną alternatywę do tradycyjnych systemów
kontroli dostępu do budynku – w sposób wydajny, prosty
i kosztowo efektywny.

01

01 Jedynie uprawnione osoby
mogą wejść na teren obiektu
chronionego przez czytnik
dostępu dormakaba
02 Maksymalnie zabezpieczone
drzwi: urządzenie rejestrujące
dormakaba
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03 Kołowroty Kentaur chronią
wejścia na teren obiektu

04 Skuteczny nadzór nad innymi
drogami dostępu do obiektu,
np. bramki kontrolne czy centralny system kontroli dostępu
exos do parkingu na- lub podziemnego
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Zastosowanie naszych kołowrotów w ramach strategii
zabezpieczenia terenu obiektu pomoże zadbać o ochronę
mienia także w przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji. Kiedy już mieszkańcy placówki opuszczą sam budynek, pozostaną nadal bezpieczni na nadzorowanym
obszarze. Bezproblemowy przebieg samego procesu ewakuacji gwarantują nasze rozwiązania otwierające drzwi,
niezależnie od tego czy są one obrotowe czy przesuwne.
System kontroli dostępu na zewnętrznym ogrodzeniu terenu pozwoli także w tym punkcie zachować nadzór nad
ruchem osób.

04

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl
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01

01 Tyrolski szpital psychiatryczny,
Tyrol Austria
02 Automatyczne drzwi przesuwne ST FLEX Green
w Centrum Psychiatrii, Reichenau Niemcy
03 IONA Wuppertal – dom
opieki dla niepełnosprawnych, Niemcy: ST FLEX Green
gwarantuje wygodny dostęp
do obiektu

02
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Zalety stosowania naszych systemów:
• Zwiększona ochrona mienia dla obiektów wymagających wyższego stopnia zabezpieczeń
• Dostęp jedynie dla uprawnionych osób
• Pasywna ochrona mieszkańców placówki
• Zapewnione drogi ewakuacji bez potrzeby instalowania
dedykowanych systemów na samych budynkach
• Bezproblemowa integracja z konstrukcją budynków
• Intuicyjne zarządzanie ruchem osób z opcją kontroli
uprawnień, na przykład z uwzględnieniem czasu pracy
Rodzaje obiektów:
Placówki psychiatryczne, domy opieki dla seniorów, pacjentów cierpiących na demencję i osób wymagających
specjalnej opieki, apteki

Niezawodna technologia dopasowana
do moich potrzeb, podnosząca komfort
i wydajność pracy zarządcy obiektu. A także
partner, do którego mogę zwrócić się o poradę czy
pomoc przy instalacji i konserwacji systemów. Takiej
współpracy mogę w pełni zaufać.
11
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Zabezpieczenie budynków

Jak zachować kontrolę nad ruchem
osób w obiekcie?
Za pomocą kompleksowego systemu
kontroli dostępu
Nawet jeśli teren danego obiektu nie wymaga ochrony, to odpowiedni system zabezpieczeń budynku jest niezwykle przydatny, gdyż pozwala na kontrolę nad
ruchem osób we wnętrzu placówki – od pacjentów i odwiedzających po personel i dostawców usług. Instalując systemy dróg
ewakuacji na drzwiach obrotowych zyskuje
się solidny i bezproblemowo zintegrowany
z zewnętrzną konstrukcją system zabezpieczenia budynku.
W połączeniu z systemem kontroli dostępu
można skutecznie zarządzać ruchem odwiedzających, jako że jedynie osoby uprawnione
będą mogły wejść do wyznaczonych stref,
a administrator będzie mógł zdecydować
komu nadać prawo wejścia i jak pokierować
wybranymi grupami osób.
02
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01 Jedno rozwiązanie zapewniające zabezpieczenie budynku
i drogę ewakuacji: obrotowe
drzwi KTC 2 i system otwierania drzwi ED 250 w szpitalu
uniwersyteckim w ST. Poelten,
Austria
02 Wszystko pod kontrolą: modułowy system zarządzania dostępem umożliwiający sterowanie prawami dostępu
03 Ochrona życia i zdrowia oraz
odmowa nieuprawnionego
dostępu: nasz system wyjścia
ewakuacyjnego
04 Zasilany bateryjnie samozamykacz TS 98 XEA Ubivis
ze zintegrowanym wykrywaczem dymu. Idealnie nadaje
się do montażu w ramach istniejących instalacji dzięki technologii bezprzewodowej.
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Niezawodny centralny system kontroli
dostępu
Kompleksowy system kontroli dostępu pozwala na łatwe utrzymanie nadzoru nad terenem, budynkiem i wyznaczonymi specjalnymi
strefami obiektu przy użyciu zintegrowanego
rozwiązania modułowego. Daje ono pełny pogląd i kontrolę nad działaniem całej placówki:
od ruchu osób, przez rejestrację czasu pracy
i zbieranie danych po monitoring video i sterowanie windą; od wejścia lub wielopoziomowego parkingu po sektor gabinetów lekarskich.
Zalety stosowania naszych systemów:
• Kompleksowe rozplanowanie dróg ewakuacji i kontroli dostępu do budynku oraz stref
specjalnych
• Ujednolicony system zabezpieczający
wszystkie wybrane drzwi wewnątrz i na
zewnątrz obiektu, łącznie z kontrolą
dostępu przy wejściach na teren placówki
• Zarządzanie dostępem do budynków i
specjalnych stref dla odwiedzających,
personelu i dostawców
• Modułowy system obsługujący funkcje
dodatkowe jak rejestracja czasu pracy,
zarządzanie mediami i gromadzenie danych
• Bezproblemowa integracja z istniejącym
systemem SAP ERP
Rodzaje obiektów:
Szpitale, domy opieki dla seniorów i pacjentów wymagających specjalnej opieki, centra
medyczne
Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl
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Zabezpieczenie wnętrz

Jak prosto i wygodnie zarządzać
dostępem do obiektu?
Bardzo łatwo, wystarczy
zastosować nasze mechaniczne
i elektroniczne rozwiązania
Dostęp do szczególnie narażonych miejsc w szpitalach, takich jak sale operacyjne, oddział intensywnej opieki medycznej czy pokoje pielęgniarek należy starannie kontrolować.
Jednocześnie szybki i precyzyjny charakter pracy takich placówek wymaga zapewnienia braku zbędnych utrudnień.
Zadbanie o odpowiedni poziom zabezpieczenia przy zastosowaniu precyzyjnego i praktycznego systemu kontroli dostępu przekłada się także na wyższą wydajność pracy.
Nasze systemy zarządzania dostępem oferują zintegrowane rozwiązania kontroli dostępu i nadzoru nad obiektem.
Można je w prosty i skuteczny sposób dostosować do placówki każdego rozmiaru i o dowolnych wymaganiach. Klient
dostaje do użytku bazujący na przeglądarce system, który

14

pomoże mu zwiększyć wydajność pracy i zmniejszyć koszty
prowadzenia obiektu. Administratorzy klinik, centrów medycznych, domów opieki i placówek psychiatrycznych mogą
w prosty i bezpieczny sposób zarządzać całym mechanicznym i elektronicznym systemem kontroli dostępu.
Użytkownik uzyskuje możliwość przypisywania uprawnień dostępu personelowi, pacjentom, odwiedzającym
i dostawcom zależnie od określonej roli, godziny i lokalizacji. Pozwala to zwiększyć ochronę przed nieuprawnionym
dostępem do wybranych stref i usprawnia procesy administracyjne dzięki funkcji zapisywania zdarzeń i wejść. Istnieje także opcja dodania kolejnych modułów, na przykład
rejestracji czasu pracy czy zarządzania personelem.

Zwiększenie wydajności i ochrona inwestycji
Niezależnie od stopnia zaawansowania, nasz
system pozostaje elastyczny i łatwo skalowalny. Zapewniamy bezproblemową adaptację i wsparcie w razie potrzeby rozwoju. Nasza
pomoc techniczna gwarantuje niezawodną
pracę systemów, regularne aktualizacje i najwyższe standardy jakości.
Zalety stosowania naszych systemów:
• Wysoki stopień zabezpieczenia budynku
z kompleksowym zarządzeniem dostępem
• Wszystkie usługi zebrane w jednym systemie – zarządzenie dostępem, rejestracja
czasu pracy, zarządzenie mediami, zbieranie
danych
• Elastyczny system nadawania praw dostępu
• Intuicyjne i wydajne zarządzenie procesami
• Profesjonalne doradztwo i analiza wymagań klienta – od fazy planowania przez
implementację do konserwacji

02

Dostępne funkcje:
• Regularne aktualizacje oprogramowania
i nowe funkcjonalności
• Kompleksowa struktura bazująca na modelu
modułowym – oprogramowanie, mechaniczne i elektroniczne systemy zamków
• Sterowanie centralne – wejście główne,
strefy pod specjalnym nadzorem, szafki
z lekami, wydawanie kluczy
• Nadzór w czasie rzeczywistym – przy użyciu
smartfona, tabletu, komputera
Rodzaje obiektów:
Szpitale, centra medyczne, apteki, placówki
psychiatryczne

03

04

01 Przestronne lobby z automatycznymi drzwiami przesuwnymi ST FLEX Green
02 Rozwiązania z zakresu kontroli
dostępu i gromadzenia danych
do różnych zastosowań
03 Niezawodna wielofunkcyjna
wkładka penta. Można łączyć
ją z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli
dostępu
04 Elegancki system kontroli dostępu z okuciem elektronicznym c-lever compact
05 Urządzenie doskonale łączące
w sobie funkcjonalność rejestracji czasu pracy i komunikację między pracownikami:
Terminal 97 00
05
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08

09

06 Bezpieczeństwo i wygoda: lobby Tyrolskiego szpitala uniwersyteckiego – oddział internistyczny, Innsbruck Austria
07 Szafki z lekami w aptece przyszpitalnej,
Imst Austria
08 Bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów i dokumentów: elektroniczny zamek szafkowy 2110
09 Bezpieczeństwo i transparentność: manualny system drzwi przesuwnych MUTO
ze zintegrowaną kontrolą dostępu
10 Dostęp do specjalnych stref jedynie dla
uprawnionych osób dzięki zastosowaniu
okucia c-lever
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Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl
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Chroniony dostęp do pokoi prywatnych

Jak znaleźć punkt równowagi między
bezpieczeństwem i prywatnością?
Zastosować nowoczesną technologię
zaprojektowaną z myślą o komforcie
użytkownika

01

Domy opieki dla seniorów i osób cierpiących na demencję
stają przed dylematem zapewnienia mieszkańcom wystarczającej swobody poruszania się przy jednoczesnym
zadbaniu o ich bezpieczeństwo. Bardzo ważnym zadaniem
jest zapewnienie spersonalizowanego dostępu do pokoi
pacjentów, co pozwala chronić ich prywatność i ułatwia
codzienną pracę personelu. Nasz inteligentny system zarządzania dostępem oferuje funkcjonalność nadawania
praw wejścia jedynie osobom posiadającym odpowiedni
identyfikator.
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Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest pasywny
przekaźnik noszony w kieszeni. Rozwiązuje to nie tylko
kwestię zarządzania dostępem, ale także na zawsze likwiduje problem zgubionych kluczy. Dodatkowo ułatwia
pracę personelu, gdyż pozostawia im wolne ręce. Zwykłe dotknięcie klamki wystarcza, aby zamek rozpoznał kto
może wejść do pomieszczenia, co usprawnia i przyspiesza
wykonywanie codziennych czynności.

Oferujemy kompleksowy system kontroli dostępu, który
zapewnia nadzór nad całym obiektem, także na polu zabezpieczenia w sposób mechaniczny i elektroniczny drzwi
do innych pomieszczeń: magazynów leków, biur, gabinetów czy sal ze sprzętem medycznym. W świetle wejścia
w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zmianie uległy także wymagania odnośnie
przechowywania danych pacjentów. Należy tym bardziej
zadbać o wyeliminowanie możliwości wystąpienia nieuprawnionego wejścia i o prowadzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej nadane prawa dostępu i wdrożone
procesy zabezpieczeniowe. Nasz system kontroli dostępu
i w tej kwestii jest niezwykle pomocny, gdyż tworzy przejrzysty rejestr zdarzeń i procedur, który zawsze dostępny
jest do wglądu.

Zalety stosowania naszych systemów:
• Zadbanie o prywatność mieszkańców
• Lepsza organizacja pracy pozwala personelowi skupić się na opiece nad pacjentami
• Przyjazna dla użytkownika i bezpieczna
obsługa: dotknięcie klamki otwiera zamek
• Inteligentny dostęp – swoboda wewnątrz,
nadzór na zewnątrz

02

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl

01|02 TouchGo zapewnia komfort codziennego
użytkowania mieszkańcom placówki.

Dostępne funkcje:
• Wygodna autoryzacja praw dostępu dzięki
zastosowaniu technologii RCID, która
wykorzystuje naturalną elektryczność
statyczną ludzkiego ciała do przesłania
informacji wprost do klamki w drzwiach
• Zastosowanie rozwiązań zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych
• Możliwość zaprogramowania do 1000
użytkowników
• Regularne aktualizacje i dostosowywanie
funkcjonalności – poprzez platformę
systemu
• System pozostaje zawsze aktywny i zaktualizowany
• Prosty dostęp dla administratorów
w czasie rzeczywistym – przy użyciu
komputera lub urządzenia mobilnego
• Obsługa przy użyciu terminala, bezprzewodowo lub przez Internet
Rodzaje obiektów:
Domy opieki dla seniorów, pacjentów cierpiących na demencję lub osób wymagających
specjalnej opieki, placówki psychiatryczne
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01

02

03

Opis przypadku:
Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania dostępem w Tyrolskim szpitalu
uniwersyteckim – na oddziale internistycznym
w Innsbrucku, w Austrii
20

04

01 Specjalne rozwiązanie stworzone
wraz z certyfikowaną firmą partnerską: lobby przeciwpożarowe
ze zintegrowanymi drzwiami przesuwnymi ST FLEX

04

02 Nasze czytniki zapewniają dostęp
w sposób prosty, bezpieczny i elastyczny

05

03 Nasze składane drzwi wyposażone w system kontroli dostępu
zapewniają maksymalną szerokość przejścia zajmując przy tym
jak najmniej miejsca

04 Nadzór nad windą – Prawa dostępu do windy nadawane są indywidualnie i zależnie od potrzeb

05 O bezpieczeństwo przeciwpożarowe i łatwy dostęp można
zadbać jednocześnie pozostając w zgodzie z odpowiednimi
normami
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Strefy dostępne dla odwiedzających

Jak połączyć wydajność
z komfortem?
Wybrać system o eleganckim
wyglądzie
Pierwsze wrażenie jest bardzo istotne. Ludzi wchodzących
do szpitala czy kliniki powinno powitać wnętrze nowoczesne i wygodne, niosące ze sobą poczucie uspokajającego
profesjonalizmu. Taki styl nadaje placówce medycznej połączenie elementów szklanych i naszych prostych, lecz eleganckich urządzeń. Odpowiednio zaprojektowane wnętrze
pozytywnie nastraja pacjentów i ich rodziny do danego
obiektu i jego personelu, co ma szansę ułatwić przyszłą
współpracę.

01
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Przy pomocy szerokiego wyboru naszych nowoczesnych
komponentów ze szkła oraz systemów kontroli dostępu
i drzwi można stworzyć strefy dla odwiedzających, które
będzie cechować przestronność, dużo światła i wygoda.
Jednocześnie cała placówka zachowa wysoką funkcjonalność i wydajność dzięki umiejętnemu połączeniu przestrzeni otwartych i różnych sektorów o wybranej funkcjonalności, a wszystko to przy zadbaniu o łatwy i bezpieczny
dostęp we wszystkich drzwiach i przejściach.

03

02

01 Atrakcyjny wygląd wnętrza
przy zastosowaniu elastycznych systemów
kontroli dostępu
UNIQUIN

02 Lekki wygląd
i solidna konstrukcja: okucia
STUDIO do drzwi
uchylnych

03 Poczucie otwartej przestrzeni
i komfortu dzięki
zastosowaniu
półprzezroczystych elementów ze szkła

04 Lobby placówki jest kartą wizytową
obiektu dla odwiedzających: nasze drzwi
obrotowe cechuje elegancki wygląd i wysoka funkcjonalność

Zalety stosowania naszych systemów:
• Eleganckie i nowoczesne rozwiązania
z zakresu kontroli dostępu
• Zwiększone poczucie komfortu i uspokajająca atmosfera dla odwiedzających
• Otwarta przestrzeń, dużo światła i różnorodność opcji rozplanowania struktury
wnętrza
• Wysoki standard wykończenia i wysoka
jakość materiałów w połączeniu z nowoczesną technologią
Rodzaje obiektów:
Szpitale, kliniki, centra medyczne
i rehabilitacyjne

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl
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Planowanie i wsparcie projektu

Jak pozostać zawsze
skupionym
na najważniejszych
podstawach?
Korzystając z porad
ekspertów
01

Każdy zarządca obiektu potrzebuje idealnego zabezpieczenia swojej inwestycji. Godnej zaufania technologii dostosowanej do potrzeb danego przypadku. Łatwo adaptowalnych systemów upraszczających codzienne procesy,
co przekłada się na wzrost wydajności i efektywności
kosztowej pracy obiektu. Rozwiązań, które można intuicyjnie i bezpiecznie zintegrować z obecną i przyszłą strukturą
całego projektu. Precyzyjnie, niezawodnie, elastycznie.

My oferujemy to wszystko w ramach jednego rozwiązania.
Nasza usługa kompleksowego doradztwa pomoże poprowadzić każdy projekt dokładnie tak, jak zażyczy sobie tego
klient. Na podstawie analizy zadań, potrzeb i uwag nasi
doświadczeni eksperci przygotują szczegółowy profil wymagań danego przypadku, a następnie zalecą wybór odpowiednich produktów.

01 Podział, który nie zaburza
wspólnej przestrzeni dzięki
zastosowaniu naszych eleganckich i funkcjonalnych
ścianek przesuwnych
24

Wspieramy naszych klientów w fazach planowania i wdrażania dzięki ogromnej sieci wyspecjalizowanego personelu
– szybko i profesjonalnie. dormakaba przydziela każdemu
użytkownikowi wyznaczoną osobę kontaktową, która
jest zaznajomiona zarówno z systemem jako całością, jak
i z jego poszczególnymi komponentami – jako że wierzymy
w wewnętrzną komunikację i koordynację interfejsów.

Doradzamy i wspieramy klienta od fazy planowania do instalacji – osobiście, otwarcie, jako partnerzy. Oferujemy
technologię sprawdzoną w codziennym użytku na całym
świecie. Innowacje pozwalające wysunąć się na prowadzenie oraz wyspecjalizowaną pomoc techniczną.

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl

Oczekuję systemów kompleksowego zarządzania
dostępem do budynku oraz ochrony osób, które będą
funkcjonalne, eleganckie i trwałe, a przy tym mają
spełniać wszystkie odpowiednie normy i standardy.
Dlatego polegam na doradztwie eksperckim i szerokim
wachlarzu rozwiązań firmy dormakaba.
25

Korytarze i łączniki

Czy chcą Państwo ręcznie otwierać
drzwi przed pacjentami
i odwiedzającymi?
Nasze technologie zrobią
to za Państwa
Centra medyczne i inne tego typu obiekty posiadają
zazwyczaj kilka pięter połączonych centralną klatką
schodową. Oznacza to istnienie wielu drzwi o różnych
funkcjach i wymaganiach w kwestii zabezpieczenia –
od wejścia głównego po drzwi do gabinetu. Należy także
bezwzględnie zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego na krańcach korytarzy budynku.
Nasze systemy automatycznych drzwi i wybór komponentów i urządzeń pozwoli zadbać o wszystkie te kwestie, dając użytkownikowi możliwość zarządzania dostępem, nadawania praw wejścia i blokowania przejścia
zależnie od potrzeb – od poziomu wybranych drzwi
do całego budynku.

01
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Szczególnym przypadkiem są drzwi wejściowe do sektora
gabinetów lekarskich, które w wielu przypadkach spełniają
także rolę drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych. Te
drzwi muszą pozostawać otwarte i dostępne dla wszystkich w ciągu dnia, zaś w nocy, kiedy obecny jest jedynie
personel na dyżurze, muszą stanowić barierę nie do przejścia dla nieuprawnionych osób. Nasze innowacyjne rozwiązania drzwi uchylnych oferują maksimum wygody, prostotę obsługi i niezawodną ochronę.
Od fazy planowania do wdrożenia i konserwacji, wspieramy naszych klientów osobiście, profesjonalnie i zależnie od poziomu usługi, przez całą dobę. Błyskawiczny czas
reakcji zespołu pomocy technicznej gwarantuje niezakłóconą pracę obiektu. Oto istota współpracy z nami: wydajność i wygoda.

01 System drzwi przesuwnych FST FLEX spełnia
rolę certyfikowanej drogi ewakuacyjnej w aptece
przyszpitalnej w Imst
02 Swobodny dostęp do gabinetów lekarskich:
samozamykacz TS 93
03 Dostęp automatyczny, stosowany także dla drzwi przeciwpożarowych: napęd do drzwi rozwiernych ED 100.
04 Dźwignie przeciwpaniczne i samozamykacze szynowe
z regulacją kolejności zamykania
05 Jakość, wygoda i elegancja: usprawniający ruch osób
samozamykacz TS 98 XEA

02

03

04

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl

Zalety stosowania naszych systemów:
• Szeroki wybór produktów z zakresu ochrony budynków,
drzwi i osób
• Systemy drzwi zgodne z regulacjami ochrony przeciwpożarowej i normami traktującymi o otwartości dostępu do obiektów
• Rozwiązania dla drzwi wejściowych
• Wsparcie w kwestii projektowania, doradztwa i kompleksowej pomocy technicznej wraz z wdrożeniem i
instalacją systemów
Rodzaje obiektów:
Szpitale, centra medyczne
Proste otwieranie drzwi do kliniki medycznej:
• ED 100/ED 200 umożliwia proste automatyczne
i manualne otwieranie drzwi do kliniki
• Unikalny: napęd stale zasila system otwierania drzwi
przeciwpożarowych
• Zaleta: możliwość ręcznego otwierania drzwi przeciwpożarowych o funkcji drzwi do kliniki
• Kontrola dostępu od strony korytarza poza godzinami
pracy placówki
• Automatyczne otwieranie drzwi przy wychodzeniu
z kliniki zapewnia wygodę dla pacjentów
05
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Otwarty dostęp

Jak zapewnić dostęp bez barier
jako standard?
Stosując nasze mechaniczne
i automatyczne rozwiązania
Poważnym problemem jest spełnienie wymagań w kwestii
swobodnego dostępu do obiektu – efektywnie kosztowo
i na żądanie. Nasze innowacyjne produkty i szczegółowa
analiza ekspertów pomagają szpitalom, klinikom i innym
placówkom medycznym usuwać bariery w codziennym życiu poprzez zaprojektowanie przestrzeni w sposób bardziej przyjazny pacjentom.
Stosowanie technologii oferującej swobodny dostęp dla
osób potrzebujących to dla nas standard. Dlatego oferujemy szeroki wachlarz produktów, które są innowacyjne,
przyjazne dla użytkownika, a zarazem atrakcyjne cenowo.

01
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Analizujemy przypadek każdego obiektu i wymagań jego
użytkowników, aby pomóc klientowi wybrać najlepsze technologie otwierające i zamykające drzwi – oczywiście w zgodzie z wszelkimi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Drzwi przeciwpożarowe mogą stanowić barierę nie
do przejścia dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, które często nie mają siły, aby samodzielnie je otworzyć. Nasze rozwiązania pozwalają spełnić wymagania dotyczące zarówno bezpieczeństwa pożarowego, jak
i swobodnego dostępu do obiektu.

02

Przykładem może być nasza sprawdzona technologia inteligentnego otwierania drzwi EASY OPEN, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób słabszych, starszych i niesprawnych. Spełnia także wymagania norm DIN SPEC
1104 i DIN 18040. Stosujemy ją praktycznie we wszystkich
naszych samozamykaczach szynowych.
Niezależnie od wybranego rozwiązania, wspieramy naszych klientów od fazy planowania i wdrożenia aż do obsługi systemu, służąc poradą i kompleksową pomocą
techniczną.

Zalety stosowania naszych systemów:
• Szeroki wybór produktów mających na celu usuwanie
barier w codziennym użytkowaniu obiektu
• Nowoczesne i efektywne kosztowo rozwiązania mające
zastosowanie zarówno w prostych, jak i skomplikowanych projektach
• Innowacyjne rozwiązania zgodne z odpowiednimi
regulacjami i normami
Rodzaje obiektów:
Szpitale, centra medyczne, kliniki, domy opieki dla seniorów lub pacjentów cierpiących na demencję, placówki
psychiatryczne
Technologia dostępu „z sercem“
Stosowana przez nas krzywka o kształcie serca gwarantuje otwieranie drzwi o szybko zmniejszającym się oporze,
z myślą o mających mniej siły dzieciach, osobach starszych i niepełnosprawnych. Spełnia to zalecenia normy
DIN SPEC 1104 w kwestii zmniejszenia oporu ręcznie
otwieranych drzwi o 40% w zakresie między 2º a 60º.

01 Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą ED 250
w celu ułatwienia transportu łóżek szpitalnych
02 Swobodny dostęp dzięki zastosowaniu technologii
EASY OPEN w naszych samozamykaczach do drzwi
03 Automatyczny dostęp do sal zabiegowych o ciężkich
przesuwnych drzwiach: napęd przesuwny ES 400 zainstalowany w szpitalu uniwersyteckim w St. Poelten,
Austria

03

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl
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01

Dostęp do toalet bez barier

Jak uniknąć zmartwień o swobodny
dostęp?
Zastosować nasze systemy drzwi
automatycznych
Oferujemy rozwiązania, które można łatwo dostosowywać do potrzeb danego obiektu i konkretnego rozkładu pomieszczeń w celu zapewnienia swobodnego dostępu do toalet bez zajmowania zbyt dużej przestrzeni. Na przykład
nasze automatyczne i praktycznie bezgłośne napędy przesuwne i rozwierne, zależnie od potrzeb dodatkowo dostosowane do użytku w toaletach dla niepełnosprawnych.
Wejście i wyjście z toalety jest szczególnie proste przy korzystaniu z naszych napędów przesuwnych i rozwiernych
CS 80 Magneo, gdyż napędzająca je technologia „SoftMotion” zadba o maksymalne bezpieczeństwo i wygodę.
Dotyk wystarczy, aby rozpocząć otwieranie drzwi. Ułatwiony dostęp do toalety wspomaga zastosowanie napędu do drzwi rozwiernych ED 100/250, który opcjonalnie
można wyposażyć w funkcję karty do toalety dla niepełnosprawnych. Funkcję tę zapewnia oddzielny system,
który można domówić do napędu CS 80 Magneo.
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02

Zalety stosowania naszych systemów:
• Prosty i swobodny dostęp
• Zadbanie o prywatność pacjentów
• Prosta elegancja urządzeń o klasycznych
kształtach
• Różnorodne opcje zastosowań
• Prosty montaż
• System modułowy
Dostępne funkcje:
• Zastosowanie dla drzwi przesuwnych
i uchylnych
• Zintegrowane zamki z opcjonalną funkcją
blokady drzwi
• Wskaźnik czy toaleta jest Zajęta/Wolna
• Zastosowanie dla drzwi szklanych, drewnianych i metalowych
Rodzaje obiektów:
Szpitale, centra medyczne, kliniki, domy opieki
dla seniorów lub pacjentów cierpiących
na demencję, placówki psychiatryczne

03

01 CS 80 Magneo – inteligentne
rozwiązanie dla drzwi przesuwnych,
stosowane także w toaletach
02 Silne i ciche: solidne i bezpieczne
urządzenia o klasycznych kształtach
03 Automatyczne otwieranie za pomocą
napędu do drzwi rozwiernych
ED 100/ED 250 dostosowanego
do użytku w toaletach

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl
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Dostęp w sytuacjach awaryjnych

Jak zapewnić szybki dostęp
w sytuacjach awaryjnych?
Stosując automatyczny dostęp
i procesy komunikacji
Bardzo ważnym aspektem strategii zabezpieczenia placówki medycznej jest zadbanie o zapewnienie dostępu
w sytuacjach awaryjnych. Na przykład na oddziale intensywnej terapii sprawdzenie praw i otwarcie przejścia musi
następować błyskawicznie i bez żadnych przeszkód. Lista
uprawnionych osób i pojazdów musi być zawsze aktualna
i dostępna od ręki.

01
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Korzystając z naszych systemów klient może być pewien,
że wszystkie komponenty w obiekcie zadziałają niezawodnie i bezzwłocznie: od fizycznych elementów jak bariery
i drzwi po zaprogramowane procesy jak zaalarmowanie lekarzy na dyżurze czy otwarcie dróg ewakuacyjnych.
Komunikację i zdalną identyfikację zapewniają nadajniki
i czytniki bezdotykowe, gwarantując wysoką jakość i ni-

Jak zawsze mieć wszystko pod kontrolą
Nasi technicy i konsultanci są zawsze gotowi, żeby udzielić
profesjonalnych porad lub wesprzeć klienta osobiście
w procesie wdrażania naszych systemów w ramach
istniejącej infrastruktury. Pozwala to ograniczyć koszty,
zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów
i usprawnić procesy. Gwarantujemy solidną i niezawodną
fuzję bezpieczeństwa i wydajności – od systemu
centralnego po poszczególne komponenty.

Zalety stosowania naszych systemów:
• Wydajna kontrola dostępu w sytuacjach awaryjnych,
gdzie czas jest czynnikiem krytycznym
• Większe bezpieczeństwo dzięki nieprzerwanemu
nadzorowi nad pojazdami w wyznaczonych strefach
obiektu
• Modułowe systemy kontroli dostępu zapewniają nadzór
nad pracą personelu i zewnętrznymi dostawcami usług
Rodzaje obiektów:
Szpitale

skie koszty. Na przykład nadajnik zainstalowany w samochodzie otworzy przed nim barierę z odległości 7 metrów.
Dzięki temu awaryjne procedury placówki medycznej mają
szybki i bezpieczny przebieg.

Szczegółowe informacje
na temat naszych rozwiązań
i produktów znajdują się
na stronie:
www.dormakaba.pl

Niezależnie od tego czy dany obiekt korzysta z urządzeń
samoistnych czy bazujących na specjalnym oprogramowaniu, w ramach jednego dużego systemu czy jako zestaw
komponentów zarządzania dostępem – zdalny czytnik zapewnia maksymalną wydajność i bezpieczeństwo w ruchu
pojazdów takich jak karetki na terenie placówki.

01 Szybka i niezawodna kontrola dostępu
dla pojazdów dzięki błyskawicznemu
sprawdzaniu uprawnień do wjazdu
na teren obiektu

Instalacja systemów powinna przebiegać szybko
i bezproblemowo, jeśli mają prawidłowo
funkcjonować. Wszystkie komponenty
od dormakaba zaprojektowano tak, aby
uprościć ich montaż, co przyspiesza i usprawnia
proces wdrożenia. Technologia ta jest już dobrze
sprawdzona i ja pokładam w niej zaufanie.
33

Pomoc techniczna

Co zapewnia klientowi spokój?
Nasza kompleksowa pomoc
techniczna
Prawidłowe funkcjonowanie, trwałość i jakość systemów
drzwi jest ważnym elementem w codziennej pracy placówek medycznych. Szczególnie w strefach o najwyższym
priorytecie, takich jak sale operacyjne, ważne jest zadbanie o bezpieczne otwarcie przejścia w razie awarii. Dlatego
oferujemy dostosowane do każdego przypadku umowy
konserwacyjne na różne rodzaje produktów, co gwarantuje krótki czas reakcji zespołu pomocy technicznej –

34

o każdej porze dnia i nocy. Nasi serwisanci są doskonale
wyszkolonymi profesjonalistami, na których fachowej wiedzy i szybkim działaniu można polegać. W razie potrzeby
„pierwszą pomoc” mogą zapewnić też nasi konsultanci,
zaś nasza linia telefoniczna jest czynna całą dobę, przez
siedem dni w tygodniu.

Zakres naszych usług dotyczących
systemów drzwi i przejść:
•
•
•
•
•
•

•

•

Testowanie, sprawdzanie, konserwacja
Naprawa i analiza problemów
Konwersja i modernizacja
Szybka i sprawna reakcja zespołu
pomocy technicznej w przypadku awarii
Wsparcie także poza standardowymi
godzinami pracy
Wysoka dostępność części zamiennych
z naszych magazynów i od zewnętrznych dostawców
Pomoc przy dostosowaniu systemów
o regulacji prawnych i wytycznych
na polu bezpieczeństwa
Konserwacja i naprawa urządzeń
od dowolnego producenta

Zakres naszych usług dotyczących
elektronicznych systemów kontroli
dostępu i zbierania danych:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konserwacja drzwi i systemów
Naprawa i analiza problemów
Modernizacja
Pomoc przy projektowaniu systemów
zabezpieczeń i kontroli dostępu
Szkolenia na temat rejestracji czasu
pracy i zarządzania dostępem
Pomoc przy rozwiązywaniu problemów
z zakresu zarządzania czasem pracy
Szkolenia na temat zmian w systemach
Pomoc przy wyborze części zamiennych
lub urządzeń zastępczych

Szczegółowe informacje na temat
naszych rozwiązań i produktów
znajdują się na stronie:
www.dormakaba.pl
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Opis przypadku:
Nasze rozwiązania z dziedziny
zarządzania dostępem w domu
dla seniorów House of Life
w Solingen, Niemcy
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Opis przypadku:
Nasze rozwiązania z zakresu
zarządzania dostępem w domu
opieki dla osób niepełnosprawnych IONA Wuppertal
w Wuppertal, Niemcy
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Zapewniamy inteligentny i bezpieczny
dostęp do wszystkich dziedzin życia

Nasze produkty

Rozwiązania dla branż

Technika drzwiowa
Systemy wejść
Kontrola dostępu i dane
elektroniczne
Systemy okuć do szkła
Mechaniczne systemy
kluczy
Systemy zamków
hotelowych
Zamki sejfowe

Lotniska
Przemysł
finansowy

Placówki
medyczne

Obiekty przemysłowe
/ telekomunikacyjne
Domy
mieszkalne
Bloki
mieszkalne

Systemy klucza

Biura

Fabryki

Ściany mobilne
Serwis

+

Transport
Obiekty rządowe

Konsultacje
Planowanie
Realizacje
Obsługa
Konserwacja
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Edukacja

Obiekty
handlowe

Hotele

Nasze wartości

Najważniejszy jest klient
W naszej pracy zawsze skupiamy się na potrzebach
naszych klientów, partnerów i użytkowników.

Ciekawość
Jesteśmy zawsze otwarci na nowe pomysły mogące
stać się inspiracją przy projektowaniu przyszłych
rozwiązań

Wyniki
Robimy wszystko, aby zadbać o zadowolenie naszych
klientów i zawsze ustawiamy poprzeczkę bardzo
wysoko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jakość i
niezawodność

Nasza firma

150
Ponad

lat doświadczenia

16.000

130
krajów

pracowników

Odwaga

Certyfikat
ISO 9001

Z pełnym oddaniem staramy się projektować coraz
nowsze rozwiązania z myślą o naszych klientach i
użytkownikach

Ponad

Zaufanie
Naczelna wartość naszej firmy leży u podstaw
wszystkiego co robimy, co gwarantuje naszym
klientom, że są w dobrych rękach

2.000
patentów

Standard GRI
na polu społecznej
odpowiedzialności
biznesu

Firma jest notowana na giełdzie
papierów wartościowych
SIX Swiss Exchange w Szwajcarii

Nazywamy to zaufanym dostępem
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Technika drzwiowa

Systemy wejść

Kontrola dostępu
i dane elektroniczne

Systemy okuć
do szkła

Mechaniczne systemy
kluczy

Serwis

dormakaba Polska Sp. z o.o.
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Polska
Tel. 22 736 59 00
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