
dormakaba Entry Control
Een autonoom tel- en toegangsgeleidingsysteem 
voor handhaving van het maximum bezoekersaantal 

De anderhalve-meter samenleving heeft al even zijn intrede gedaan. Daarbij 
is veilig verblijven in gebouwen, waarbij we gedurende langere tijd afstand 
van elkaar moeten houden van groot belang. Als gebouwbeheerder of –ge-
bruiker heeft u maatregelen genomen om dit mogelijk te maken. Toch bent u 
aansprakelijk wanneer een groter aantal mensen in uw gebouw verblijft, dan 
de ruimte toestaat tijdens dit aangepaste regime.  
 
Gebouwbeheerders en -gebruikers kunnen extra personeel bij de ingang laten 
posten voor handhaving van het overheidsbeleid. Met alle kosten en discus-
sies van dien. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot agressie bij de ingang. 
Zonder deurbeleid zal het gebouw ongecontroleerd volstromen met het risico 
op hoge boetes of in het ergste geval tijdelijke sluiting. Dat kan anders en 
goedkoper. 
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Kenmerken
• Het systeem bestaat uit een Master (met controller en webbrowser) en Slave zuil. 

Beide zijn voorzien van een heldere pijl-kruissignalering voor de toegangsstatus.
• De verplaatsbare metalen zuilen (hoogte 1.500 mm) staan stevig door de ver-

zwaarde voetplaat en werken autonoom door de ingebouwde accu.
• De onderlinge afstand tussen de zuilen bedraagt 2,25 meter (+/- 25 cm).
• Geen installatiekosten. Koppeling van het systeem aan de deur door dormakaba.
• De zuiltjes vormen een poort buiten de ingang en geven al in de aanloopzone 

duidelijkheid over toegang tot het gebouw of de ruimte. 
• Bij doorlopen tijdens een rood kruis maakt een in en uit te schakelen zoemer 

duidelijk dat het maximum bereikt is en dat men een stapje terug moet doen. 
• De ingebouwde intelligente sensor telt zowel in- als uitgaande bezoekers. De teller 

registreert het aantal bezoekers, ook bij overschrijding door inkomende personen. 
• De totale bezoekersaantallen zijn in te zien via de webpagina (via wifi) waarop het 

maximum aantal bezoekers eenvoudig door de beheerder kan worden ingesteld. 
• Bij naleving van de door het RIVM opgestelde regels rondom het houden van 

voldoende afstand kent het telsysteem een nauwkeurigheid van tenminste 95%.
• De zuilen hoeven alleen ‘s nachts opgeladen te worden. Hiervoor worden een 

laadsnoer en oplader bijgeleverd.

Het dormakaba Entry Control systeem bestaat uit twee zuilen. Elke zuil geeft met een heldere, groene pijl duidelijk aan dat er 
nog voldoende ruimte is in een gebouw of de ruimte. Zodra het door de verantwoordelijke gebouwbeheerder of -gebruiker inge-
stelde maximum aantal personen is bereikt, verandert de groene pijl in een rood kruis en wordt de deur vanaf de ingangszijde 
niet meer automatisch open gestuurd. Pas na een vertrekkende bezoeker verandert het rode kruis weer in een groene pijl en 
opent de deur vanaf de buitenzijde weer automatisch om zo een bezoeker toegang te verlenen. 
 
Het systeem schept duidelijkheid, is eerlijk voor elke bezoeker en de sociale controle in de wachtrij zal de rest doen. De gebouw-
beheerder of -gebruiker heeft zich verzekerd van geautomatiseerd deurbeleid zonder extra personeel. Wanneer bezoekers vol-
doen aan de door het RIVM opgestelde maatregelen rondom het houden van voldoende afstand, levert het telsysteem een 
nauwkeurigheid van tenminste 95%. Hiermee wordt het houden aan de regelgeving aantoonbaar gemaakt voor de handhaving. 

Neem contact met ons op voor een demonstratie!
Bel naar: 088 - 352 33 23 of mail naar: service.nl@dormakaba.com


