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Bezdotykowe otwieranie
dla większej wygody, higieny
i możliwości
Kweﬆia higieny jeﬆ teraz ważniejsza niż kiedykolwiek
w życiu codziennym prawie każdego człowieka. Duży
przepływ ludzi nieuchronnie prowadzi do zwiększonego
zagrożenia infekcyjnego, zwłaszcza w budynkach
użyteczności publicznej, takich jak biura, hotele,
centra handlowe, lotniska, a przede wszyﬆkim obiekty
służby zdrowia, jak szpitale. Podczas planowania lub
modernizacji iﬆniejących syﬆemów doﬆępu ważne
jeﬆ przede wszyﬆkim przyjęcie skutecznych, łatwych
do wdrożenia środków sanitarnych i ochrony przed
zakażeniami, które jednocześnie zapewniają optymalny
przepływ osób.
W celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego wejścia
do pomieszczeń i budynków, nasze rozwiązania w zakresie
zautomatyzowanego dostępu oferują nie tylko dogodne
użytkowanie, lecz również skuteczne wdrożenie środków
prewencyjnych. Na przykład, powierzchnie, których dotykamy dłońmi mogą przenosić różne zarazki. Rozwiązania
takie jak bezdotykowe czujniki dające impuls do otwarcia
drzwi automatycznych minimalizują ryzyko przenoszenia
drobnoustrojów, jednocześnie znacznie zwiększając
ochronę przed rozprzestrzenianiem się infekcji.
Oferujemy szeroką i kompleksową ofertę przemyślanych
systemów drzwiowych automatycznych i manualnych dla
budynku – dostosowanych do indywidualnych wymagań
higienicznych o najwyższej jakości i niezawodnym działaniu.
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Wejścia do budynków
użyteczności publicznej
Główne wejście jest pierwszym
punktem z którym się stykamy
wchodząc do budynku. Zwiększ higienę za pomocą zautomatyzowanych,
bezdotykowych systemów drzwiowych dormakaba, poprawiając jednocześnie płynność ruchu.
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Wejścia do budynków użyteczności publicznej

Bezpieczne otwieranie
z rozpoznawaniem twarzy
Zalecane środki zapobiegania i ograniczania rozprzeﬆrzeniania zarażeń, takie jak noszenie
maseczek, wpływają na wszyﬆkie obszary życia w “nowej normalności”. Zapewnienie
odpowiednich warunków sanitarnych ﬆanowi wyzwanie dla firm, inﬆytucji publicznych i lokali
o dużym natężeniu ruchu.
Nasze rozwiązanie:
Dla miejsc, w których tworzą się kolejki i gdzie obiekty i sklepy są zmuszone do kontrolowania
i ewentualnego ograniczania dostępu ludzi, firma dormakaba opracowała bezpieczne, higieniczne rozwiązanie dla wszystkich drzwi z nowym czytnikiem biometrycznym 91 60 do rozpoznawania twarzy i pomiaru temperatury ciała. Rozwiązanie, które spełnia różne warunki dostępu, wspiera użytkowników budynków i zarządców przy kontroli zgodności z wymaganymi
środkami bez konieczności angażowania dużej liczby personelu.

Kontrola maseczek
Zapewnienie, że wszyscy wchodzący noszą maseczki ochronne. Zintegrowana kamera automatycznie wykrywa, czy wchodzące osoby noszą maseczki. Jeśli tak, drzwi zostają otwarte; jeśli nie, następuje odmowa dostępu.

Kontrola temperatury ciała
Automatyczny, bezdotykowy pomiar temperatury ciała przed wejściem do budynku zapewnia wczesną identyfikację osób z wysoką
temperaturą. Czytnik terminalu emituje czerwone światło, sygnał
alarmowy ostrzega o negatywnej weryfikacji i dostęp jest zablokowany. Wyniki pomiarów nie są zapisywane i sprawdzana jest tylko
wartość graniczna 37.5°, metoda ta jest zgodna z RODO.

Możliwe konfiguracje
W razie potrzeby, kontrola maseczki i temperatury ciała może być włączona do ogólnej kontroli bezpieczeństwa przejść.
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Czytnik biometryczny dormakaba 91 60
Produkt, który umożliwia identyfikację do 50 000 użytkowników.
Funkcje czytnika:
• Rozpoznawanie twarzy
• Kontrola maseczek
• Kontrola temperatury
• Czytnik kart RFID
• Czytnik kodów QR
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Bezpieczeństwo i ochrona
w jednym systemie
W zależności od wymaganego
poziomu bezpieczeństwa, czytnik
biometryczny 91 60 może być łączony z systemami separacji
osób, takimi jak tripody, kołowroty oraz bramki sensoryczne.
Rozwiązanie łączy w sobie bezpieczeństwo i ochronę w ramach
jednego systemu. W rezultacie
otrzymujemy całkowicie bezdotykowe otwieranie: ciche, szybkie
i bezpieczne. W połączeniu z systemem kontroli dostępu, zapewniającymi udzielenie dostępu
tylko uprawnionym osobom.

01

02

03

01 Przejścia w budynku
Przed wejściem pracownika do budynku, prawa dostępu sprawdzone są
za pomocą rozpoznawania twarzy.
02 Kontrola dostępu
System kontroli dostępu dormakaba zapewnia wejście tylko osobom
uprawnionym.
03 Higieniczne rozwiązanie dla wejść automatycznych
Czytnik biometryczny 91 60 może być zintegrowany z istniejącymi
automatycznymi systemami dostępu.

Możliwe zaﬆosowania:
Centra handlowe | Lotniska,
dworce kolejowe | Szkoły
i uczelnie | Sale koncertowe
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Wejścia do budynków użyteczności publicznej

Bezdotykowe otwieranie i zamykanie
głównego wejścia z systemem
automatycznych drzwi przesuwnych
Każdego dnia setki osób wchodzi do obiektów takich jak budynki adminiﬆracyjne, hotele
czy supermarkety. Wejścia do tych obiektów wymagają rozwiązań, które spełniają warunki
w zakresie doﬆępności, bezpieczeńﬆwa i higieny wejścia, a także ogólnych ﬆandardów
społecznych i prawnych. Równie ważny jeﬆ też niezakłócony ruch tak aby odwiedzający
i pracownicy napotykali jak najmniej ograniczeń.

01

10

02

Nasze rozwiązanie:
Drzwi przesuwne dormakaba, które są naprawdę uniwersalne. Pozwalają one na swobodny
ruch, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa: oprócz bezdotykowego otwierania i zamykania, system drzwi przesuwnych oferuje ochronę przed włamaniem i wandalizmem, gdy pozostają zamknięte i zablokowane. Dzięki elektronicznej kontroli dostępu, uprawnieni użytkownicy mogą bezpiecznie wejść i szybko wyjść, korzystając z dróg ewakuacyjnych w przypadku
zagrożenia. To zapewnia prawdziwe bezpieczeństwo.
Bezdotykowy, przyjazny dla użytkownika doﬆęp
• Higieniczne otwieranie i zamykanie częﬆo uczęszczanych drzwi wejściowych
• Wolny od barier doﬆęp i niezakłócony ruch
• Elektromechaniczne drzwi przesuwne na drodze ewakuacyjnej FST FLEX SECURE z wąskimi
profilami aluminiowymi i dużymi powierzchniami przeszklonymi
• Niezawodny zintegrowany syﬆem bezpieczeńﬆwa na drodze ewakuacyjnej
• Kontrola doﬆępu za pomocą czytników z autoryzowaną kartą RFID lub za pomocą klawiatury
z kodem PIN
• Certyfikowane bezpieczeńﬆwo – klasa ochrony WK2/RC2

01 Automatyczne, energooszczędne
drzwi przesuwne FST FLEX Green
z wąskimi profilami, na drogi
ewakuacyjne i z doskonałą
izolacyjnością cieplną.
02 ST FLEX bezpieczne automatyczne
drzwi przesuwne do niezawodnej
ochrony przed włamaniem
i wandalizmem.
03 Kontrola dostępu z kompaktowym
czytnikiem 91 10.

03

Możliwe zastosowania:
Supermarkety | Budynki administracyjne
Banki | Hotele | Lotniska
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Wejścia do budynków użyteczności publicznej

Automatyczne drzwi obrotowe
umożliwiające bezdotykowy dostęp

01

Główne wejście jeﬆ wizytówką budynku. Klienci, goście
i pracownicy muszą czuć się tu zawsze mile widziani.
Dodatkowo w budynkach użyteczności publicznej,
bezpieczeńﬆwo jeﬆ kweﬆią nadrzędną. Wymagane jeﬆ
połączeniu obu tych aspektów. Jednakże, bezpieczeńﬆwo
oznacza również ograniczenie do minimum kontaktu
z powierzchniami przy wejściu, aby spełnić nawet
najbardziej rygoryﬆyczne przepisy sanitarne.

02

12

03

Nasze rozwiązanie:
Drzwi obrotowe dormakaba są instalowane w budynkach
na całym świecie i jak wszystkie nasze produkty, wyróżniają się przemyślaną konstrukcją, szczególnie wysoką
trwałością i jakością. Umożliwiają one bezkontaktowy, higieniczny i bezpieczny dostęp dla odwiedzających i pracowników. Zintegrowany system drzwi przesuwnych
zwiększa również przepustowość w obu kierunkach, co
z kolei optymalizuje ruch w budynku. Ważnym elementem
systemu są również dodatkowe drzwi rozwierne – służą
one jako wolny od barier punkt dostępu i spełniają wymagania ewakuacyjne.

• Drzwi obrotowe KTV ze zintegrowanymi drzwiami
przesuwnymi ST FLEX, doﬆępne są w wielu różnych
wersjach i wzorach
• Bezdotykowe otwieranie i zamykanie drzwi przesuwnych
• Oddzielny syﬆem automatycznych drzwi rozwieranych
jako boczne wejście zapewnia doﬆęp bez barier dla
osób o ograniczonej sprawności ruchowej
• Wejście boczne jako droga ewakuacyjna w sytuacji
awaryjnej
• Zwiększona efektywność energetyczna: ochrona przed
przeciągami, hałasem i zanieczyszczeniami

01 Drzwi obrotowe KTC 2 ze zintegrowanymi
drzwiami przesuwnymi ST FLEX zapewniają
wysoką przepustowość.
02 Urządzenie rejestrujące 90 04 oferuje
maksymalne bezpieczeństwo.
03 Koncepcja ochrony i drogi ewakuacyjnej w jednym:
drzwi obrotowe KTV 4 i napęd do drzwi
rozwiernych ED 250 tworzą eleganckie wejście

Możliwe zastosowania:
Hotele | Banki | Zakłady opieki zdrowotnej | Lotniska | Supermarkety I Budynki administracji publicznej
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Drzwi wewnętrzne
w budynkach
użyteczności publicznej
Wszędzie tam, gdzie wymagany
jest wygodny i bezpieczny dostęp
do pomieszczeń, nie ma alternatywy dla inteligentnych systemów
drzwiowych. Zwłaszcza pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu
stawiają różne wymagania – czy
to w zakresie dostępności, ochrony
sanitarnej czy bezpieczeństwa.
Nasze systemy z różnymi funkcjami
bezdotykowymi zapewniają lepsze
warunki higieniczne oraz bezpieczne
i czyste środowisko wewnętrzne.
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Drzwi wewnętrzne w budynkach
użyteczności publicznej

Drzwi bez barier
z automatycznym,
bezdotykowym
otwieraniem
Wystarczy niewiele, aby przeprojektować istniejące pomieszczenia,
na zgodne z normami, wolne od barier i przyjazne dla użytkownika.
Bardzo ważne jest tutaj proste otwieranie i zamykanie drzwi – które
dla zapewnienia optymalnej higieny powinno być bezdotykowe.

16

Nasze rozwiązanie:
Systemy drzwiowe dormakaba zapewniają wysoki komfort użytkowania oraz
płynne wolne od barier przemieszczanie się w budynku. Nasze automatyczne drzwi
rozwierne lub przesuwne gwarantują ochronę dzięki funkcjom bezdotykowym.
Dzięki zastosowanym technikom można je otwierać po prostu ruchem ręki lub pilotem. Odwiedzający i pracownicy są w ten sposób skutecznie chronieni przed rozprzestrzenianiem się wirusów lub bakterii. Rozwiązanie to sprawdzi się również na
istniejących drzwiach, które można doposażyć w rozwiązania np. napęd do drzwi
rozwiernych PORTEO lub napęd do drzwi przesuwnych CS 80 MAGNEO.

• Przyjazne dla użytkownika, bezdotykowe otwieranie drzwi dzięki automatycznym napędom do drzwi przesuwnych i rozwiernych
• Kompaktowy asyﬆent do drzwi rozwiernych PORTEO znacznie ułatwia otwieranie drzwi o szerokości do 1100 mm lub wadze do 100 kg
• Napęd do drzwi przesuwnych CS 80 MAGNEO nie tylko otwiera i zamyka drzwi
delikatnie i szybko, ale także aktywnie chroni użytkowników
• Sterowanie elektroniczne za pomocą ﬆandardowego przycisku lub innowacyjnego czujnika CleanSwitch, który reaguje na ruchy rąk i jeﬆ bezdotykowy
• Alternatywnie: można użyć syﬆemu radiowego BRC
• Opcjonalne zamek blokujący zabezpiecza przed doﬆępem osób nieupoważnionych

01 Automatyczne
i bezdotykowe
otwieranie drzwi
rozwiernych z napędem
PORTEO.
02 Bezdotykowe czujniki,
takie jak Magic Switch,
wysyłające impuls
otwierający.
03 Bezbarierowy
i w dobrym designie –
system CS 80 MAGNEO
do automatycznych
drzwi przesuwnych.

Możliwe zastosowania:
Mieszkania | Lokale użytkowe | Budynki administracyjne | Budynki biurowe | Szpitale | Domy opieki |
Hotele i restauracje
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Drzwi wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej

Higieniczne otwieranie i zamykanie
pomieszczeń sanitarnych
z systemami automatycznych
drzwi przesuwnych i rozwiernych
Pomieszczenia sanitarne w budynku ﬆanowią niewątpliwie główne miejsca, w których trzeba zapewnić
odpowiednie środki higieny i ochrony przed infekcjami: dotykane powierzchnie, takie jak klamki, mogą
przenosić różne zarazki. Niezależnie od tego, czy chodzi o doﬆęp do urządzeń sanitarnych w budynkach
publicznych, czy też toalet dla pacjentów w szpitalach lub domach opieki, potrzebne są rozwiązania w pełni
doﬆosowane do konkretnych potrzeb i skutecznie minimalizujące ryzyko zarażenia. Ponadto, toalety
powinny zapewniać wyﬆarczającą ilość miejsca do poruszania dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

01
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02

01 CS 80 MAGNEO – inteligentne rozwiązanie
w formie drzwi przesuwnych do zastosowań
w toaletach bez barier.
02 Bezdotykowy czujnik
Magic Switch.
03 Automatyczne otwieranie z użyciem napędów
do drzwi rozwiernych ED
100/ED 250 ze sterownikiem do WC.

03

Nasze rozwiązania:
Dzięki naszym automatycznym systemom drzwi przesuwnych i rozwiernych, wejście i wyjście z pomieszczeń sanitarnych może odbywać się bez przeszkód – bez
żadnego kontaktu fizycznego. Napęd do automatycznych drzwi przesuwnych
CS 80 MAGNEO doskonale sprawdza się w bardzo ograniczonych przestrzeniach
i pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępu i przejść. Nasze drzwi rozwierne
są również otwierane i zamykane za pomocą nowoczesnych technologii, bez konieczności dotykania czegokolwiek przez odwiedzających lub pracowników.

• Bezdotykowe, higieniczne i szybkie otwieranie i zamykanie z użyciem napędu
do drzwi przesuwnych CS 80 MAGNEO
• Proﬆe, pozbawione barier i wygodne dla użytkownika rozwiązanie oraz większe
bezpieczeńﬆwo w pomieszczeniach prywatnych
• Możliwość rozbudowy poprzez dodanie jednoﬆki ﬆerującej do toalet dla osób
niepełnosprawnych
• Opcjonalny zamek blokujący zabezpiecza przed doﬆępem osób nieupoważnionych
• Sterowanie elektroniczne za pomocą ﬆandardowego przycisku lub innowacyjnego czujnika CleanSwitch, który reaguje na ruchy rąk i jeﬆ bezdotykowy
• W przypadku awarii zasilania, drzwi można otworzyć i zamknąć ręcznie
• Jeśli drzwi są zablokowane elektrycznie, wskaźnik świetlny wskazuje ich ﬆan
• Napędy do drzwi rozwiernych ED 100 i ED 250 otwierają drzwi automatycznie,
bez konieczności ręcznego kontaktu
• W zależności od wymagań, doﬆęp jeﬆ udzielany za pomocą czujnika bezdotykowego, nadajnika radiowego lub w razie potrzeby, klucza uniwersalnego
• Bezpieczny elektrozaczep wbudowany w syﬆem pomaga zapobiegać nieuprawnionemu użyciu
• Wskaźniki wyświetlają ﬆan zajęte/wolne

Możliwe zastosowania:
Gabinety i przychodnie | Budynki administracyjne | Budynki biurowe | Szpitale | Domy opieki |
Hotele i restauracje | Mieszkania
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Rozwiązania wewnątrz budynku użyteczności publicznej

Kontrola dostępu za pomocą
bramek sensorycznych
W budynkach o wysokich wymogach bezpieczeńﬆwa,
takich jak banki, zakłady produkcyjne, a nawet firmy
farmaceutyczne, zwiększone środki higieny i ochrony
przed zakażeniami ﬆają się coraz ważniejsze. Duże
natężenie ruchu wymaga właściwych metod działania.
Oczywiście obszary chronione w budynku muszą być
nadal doﬆępne tylko dla osób upoważnionych, przy czym
przepływ osób wchodzących i wychodzących musi być
kontrolowany skutecznie, łatwo i w miarę możliwości
bez zbędnego oczekiwania. Zawsze musi być zapewniona
niezawodna kontrola doﬆępu o wysokim poziomie
bezpieczeńﬆwa, również przy zaﬆosowaniu najbardziej
skutecznych środków ochrony sanitarnej.
Nasze rozwiązanie:
Bezpieczeństwo zapewni nasza bramka sensoryczna
Argus, która jest odpowiednim rozwiązaniem bezdotykowej kontroli dostępu i wewnętrznej kontroli ruchu osób.
Otwarcie przejścia dla wszystkich uprawnionych osób jest
w pełni bezdotykowe i umożliwia wysoką częstotliwość
użytkowania. Optymalny przepływ osób i maksymalna
ochrona sanitarna połączone są dzięki najnowocześniejszej
technologii. Bramka Argus wyznacza również nowe standardy w projektowaniu. Wszechstronne możliwości aranżacyjne tego innowacyjnego systemu oferują wiele różnorodnych funkcji –szeroka gama kolorów i materiałów
dopasowana do wszystkich indywidualnych wymagań.
• Niezawodna kontrola przejścia
• Zabezpieczenie wysoce wrażliwych pod względem
bezpieczeńﬆwa obszarów w budynku
• Higieniczna kontrola doﬆępu dzięki bezdotykowemu
przechodzeniu
• Niewielkie wymagania dla miejsca montażu i wysoki
poziom wygody użytkowania

Możliwe zastosowania:
Budynki biurowe i produkcyjne | Banki | Budynki rządowe
i administracyjne | Firmy farmaceutyczne
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01

Drzwi wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej

Bezdotykowy dostęp do kuchni
w restauracjach z automatycznymi
drzwiami przesuwnymi
W reﬆauracjach i kawiarniach nie lubimy czekać zbyt długo. Dlatego ciągłe, szybkie procesy to podﬆawa,
a przede wszyﬆkim wygoda dla gości i personelu. Tylko swobodny doﬆęp do kuchni może zapewnić
optymalną obsługę, a wysoki ﬆandard higieny, tworzy miłą atmosferę, w której wszyscy czują się
bezpiecznie i mile widziani.
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01 Napęd do drzwi przesuwnych ES 200 zapewnia dostęp bez barier.
02 Drzwi pomiędzy kuchnią
a salą restauracyjną wyposażone są w automatyczny napęd do drzwi
przesuwnych. Jeśli ręce
są zajęte, drzwi można
łatwo otworzyć za pomocą przycisku nożnego.

Nasze rozwiązanie:
Drzwi przesuwne zapewniają bezproblemową obsługę klientów. Są one otwierane
i zamykane bezdotykowo i higienicznie, umożliwiając pracę bez zbędnych utrudnień.
Dzięki temu, komunikacja między salą restauracyjną i kuchnią jest nieprzerwana
i szybka. Oprócz radarów i bezdotykowych czujników, otwarcie drzwi może nastąpić za pomocą przycisku nożnego. Jest to szczególna zaleta w branży gastronomicznej, zwłaszcza tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
• Napęd do automatycznych drzwi przesuwnych ES 200 z radarem
• Bezdotykowy czujnik CleanSwitch dla higienicznej kontroli drzwi
• Płynne, szybkie, prawie bezgłośne otwieranie i zamykanie

02

Możliwe zastosowania:
Restauracje | Kawiarnie | Hotele
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Rozwiązania wewnątrz budynku użyteczności publicznej

Ochrona przed infekcjami
dzięki szklanym ekranom
Nie można całkowicie uniknąć kontaktu osobiﬆego w miejscach
publicznych, takich jak kasy i lady w supermarketach, recepcje
w gabinetach lekarskich czy budynkach biurowych. Ponieważ
jeﬆeśmy teraz bardziej narażeni, niezwykle ważne jeﬆ zachowanie
najbardziej rygoryﬆycznych środków oﬆrożności w zakresie higieny
i kontroli zakażeń.
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Nasze rozwiązanie:
Higieniczne ekrany wykonane ze szkła to bardzo ważna
pierwsza linia obrony. Służą do ochrony obu stron, a jednocześnie działają jako element łączący, ponieważ są całkowicie przezroczyste. Dostępne są różne rozwiązania łączenia
szklanych elementów ze sobą lub z istniejącymi powierzchniami roboczymi, takimi jak lady usługowe lub kasy.
Możliwe opcje mocowania szkła:
• Montaż tylko dolnej krawędzi
• Montaż pomiędzy dwoma kolumnami lub ścianami,
z zachowanym odﬆępem od dołu lub nie
• Regulowany ekran z ruchomymi skrzydłami bocznymi

Możliwe zastosowania:
Handel | Zakłady opieki zdrowotnej | Budynki biurowe |
Budynki administracyjne
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Drzwi wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej

Dostęp do klatek schodowych,
piwnic lub garaży przez w pełni
automatyczne drzwi
przeciwpożarowe
Drogi komunikacyjne w budynkach, takie
jak klatki schodowe czy garaże, są obecnie
czymś więcej niż tylko “przejściami”. Oprócz
doﬆępności i łatwości użytkowania, muszą
one godzić ze sobą najbardziej zróżnicowane
zadania i wymogi bezpieczeńﬆwa – czy to
w budynkach biurowych, centrach handlowych
czy kompleksach z kilkoma lokalami
użytkowymi. Konieczne jeﬆ zapewnienie
doﬆępu tylko dla osób upoważnionych,
przy czym wymagane jeﬆ rozwiązanie,
zapewniające bezpieczeńﬆwo budynku
w przypadku pożaru lub awarii. Każde
drzwi muszą również odpowiadać złożonym
warunkom wielopiętrowego budynku
o dużym natężeniu ruchu, wymaganych na
wypadek zagrożenia, jednocześnie spełniając
obowiązujące regulacje sanitarne.

Możliwe zastosowania:
Hotele | Kompleksy biurowe | Centra handlowe
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01 Samozamykacz TS 98 XEA Ubivis. Szyna Ubivis
zasilana bateryjnie ma wbudowaną blokadę
otwarcia i czujnik dymu.
02 Napęd do drzwi rozwiernych ED 250 łączy w jednym urządzeniu wygodę i bezpieczeństwo.
03 Napęd do drzwi rozwiernych ED 100 do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych: zapewnia
dostęp bez barier.

Nasze rozwiązanie:
W pełni automatyczne drzwi dwuskrzydłowe oferują bezpośrednie korzyści podczas planowania lub modernizacji
budynku. Dla ochrony przeciwpożarowej niezbędne są niezawodne, wytrzymałe drzwi. Umożliwiają one szerokie,
wolne od barier przejście, które jest wygodne i otwierane
bezdotykowo, z automatycznym zamknięciem w przypadku zagrożenia. W połączeniu z kontrolą dostępu i systemami wyjść awaryjnych możliwe jest spełnienie nawet
najwyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa
i dróg ewakuacyjnych. Blokada położenia otwartego może
utrzymać stale otwarte przejścia i pozwolić na ich autonomiczne zamykanie tylko w przypadku pojawienia się dymu.
W ten sposób, kontakt z powierzchniami można ograniczyć do minimum. Nasze mechanizmy, takie jak napędy
do drzwi rozwiernych i elektrozaczepy, zostały sprawdzone miliony razy i są wciąż udoskonalane.
• Automatyzacja dwóch skrzydeł drzwiowych za pomocą
napędów do drzwi rozwiernych ED 250
• Wolne od barier, łatwe przejście przez drzwi
• Czujka dymu wbudowana w napęd wykrywa powﬆawanie dymu w sytuacji awaryjnej i automatycznie
zamyka drzwi
• Elektromagnetyczna blokada położenia otwartego
dla ﬆałego, zgodnego z normami otwierania drzwi
• Autoryzowany doﬆęp z użyciem nośników doﬆępu
i czytnika cyfrowego
• Łatwe otwieranie i bezpieczne automatyczne ryglowanie
z zamkami do wyjść ewakuacyjnych SVP
27
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Dostęp do pomieszczeń
szpitalnych
Czyste pomieszczenia i przestrzenie w placówkach służby zdrowia
stanowią szczególne wyzwanie, jeśli
chodzi o rygorystyczne środki
ochrony i higieny. Szczególnie
ważne jest tu stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zarówno dla
pacjentów, jak i personelu. Można
polegać na sprawdzonych systemach dostępu dormakaba, które
wykorzystują najnowocześniejsze
technologie, niezawodnie spełniając
wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

29

Dostęp do pomieszczeń szpitalnych pacjentów

Higieniczne otwieranie sal
operacyjnych z automatycznym
systemem hermetycznych drzwi
przesuwnych
W salach zabiegowych/operacyjnych, laboratoriach czy innych pomieszczeniach czyﬆych
szczególnie ważne jeﬆ ﬆworzenie atmosfery bezpieczeńﬆwa, zarówno dla pacjentów jak
i personelu. Oprócz przepisów dotyczących higieny i monitorowania przepływu powietrza,
ważna jeﬆ również efektywna i niezawodna kontrola doﬆępu.

Nasze rozwiązanie:
Dla drzwi o podwyższonej szczelności do sal zabiegowych
i laboratoriów oferujemy napęd do drzwi przesuwnych.
System ten spełnia nawet najbardziej rygorystyczne wymagania higieniczne i ogranicza przepływ powietrza do
minimum. Zapobiega to rozprzestrzenianiu się potencjalnie zakaźnych cząstek. Wytrzymała konstrukcja zapewnia trwałość, co sprawia, że jest to przyszłościowa inwe-
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stycja. Różne funkcje, takie jak czujnik bezdotykowy mogą
być łatwo zintegrowane, zapewniając bezdotykowe
otwieranie. Ich połączenie z wysokiej jakości mechanicznymi systemami zamykania lub elastyczną kontrolą dostępu online/offline pozwala na indywidualną kontrolę
uprawnień dostępu.

01 Automatyczny napęd
do drzwi przesuwnych
ES 400 – dla specjalnych
wymagań.
02 Szczególnie mała głębokość ES 400 ułatwia zabudowę w specjalnych
ościeżnicach, na przykład w szpitalach i salach operacyjnych.

• Napęd do drzwi przesuwnych ES 400 nadaje się do dużych,
ciężkich drzwi automatycznych do pomieszczeń zabiegowych
• Bezdotykowe otwieranie poprzez radarobariery i czujniki
bezdotykowe
• Czujnik bezdotykowy jeﬆ wytrzymały i łatwy do czyszczenia
• Niezawodne i higieniczne otwieranie i zamykanie drzwi
• Wysoki poziom ochrony pacjentów i personelu dzięki
znacznemu ograniczeniu rozprzeﬆrzeniania się cząﬆek
obcych
• Solidna konﬆrukcja odporna na intensywne obciążenia

Możliwe zastosowania:
Szpitale | Kliniki | Laboratoria |
Firmy farmaceutyczne | Domy opieki
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Dostęp do pomieszczeń szpitalnych

Bezpieczny system
blokowania drzwi
automatycznych dla
oddziałów izolacyjnych,
sal operacyjnych lub
laboratoriów
Syﬆem automatycznego blokowania jeﬆ iﬆotnym elementem bezpiecznego
odseparowania obszarów, takich jak izolatki i ﬆrefy izolacji, w celu
uniemożliwienia nieuprawnionego doﬆępu. Zapewnia również lepszą kontrolę
jakości powietrza, temperatury i rozprzeﬆrzeniania się cząﬆek obcych.
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01 System blokad drzwi automatycznych, zasilanych
przez napędy do drzwi przymykowych
ED 100/ED 250.
02 Czujnik Magic Switch do bezdotykowego otwierania drzwi.
03 Kontrola dostępu z urządzeniem rejestrującym
90 01 i kartą RFID.

Nasze rozwiązanie:
Dwie sztuki drzwi systemowo sterowanych tworzą śluzę,
co oznacza, że nie można ich otwierać jednocześnie. Gdy
nie są używane, są zamknięte i zabezpieczone. Dostęp jest
udzielany tylko upoważnionym osobom. Wszystkie istotne
komponenty są połączone poprzez system kontroli dostępu. Pierwsze drzwi otwierane są automatycznie z użyciem napędu do drzwi rozwiernych ED 100/250 za pomocą czujnika zbliżeniowego lub po uwierzytelnieniu
użytkownika za pomocą medium dostępowego. Po wejściu do śluzy, następuje aktywowanie zwłoki czasowej.
Oznacza to, że dopiero po zamknięciu pierwszych drzwi
i upływie określonego czasu otwierane są drugie drzwi.
Drzwi z sali operacyjnej do pomieszczenia śluzy można
otworzyć za pomocą czujnika bezdotykowego, jeśli drugie
drzwi są zamknięte i zabezpieczone. W sytuacji awaryjnej,
układ SafeRoute zwalnia oboje drzwi w tym samym czasie, dzięki czemu ewakuacja nie jest utrudniona.
• Syﬆem dwóch drzwi automatycznych z napędem do
drzwi rozwiernych ED 100/ED 250 oraz syﬆem do wyjść
awaryjnych i dróg ewakuacyjnych SafeRoute
• Automatyczne, bezdotykowe otwieranie drzwi za
pomocą czujnika bezdotykowego
• Kontrola doﬆępu z użyciem nośnika i czytnika kompaktowego 91 10
• Informacja o ﬆanie drzwi sygnalizowana przez zintegrowany identyfikator świetlny

Możliwe zastosowania:
Szpitale | Kliniki | Laboratoria | Firmy farmaceutyczne |
Domy opieki
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Dostęp do pomieszczeń szpitalnych

Wolny od barier, kontrolowany
dostęp dla pacjentów z elektroniczną
kontrolą dostępu i automatycznymi
systemami wejściowymi
Domy spokojnej starości, domy opieki dla osób cierpiących na demencję oraz szpitale stoją przed
wyzwaniem pogodzenia ochrony chorych z zachowaniem ich prawa do wolności. Dla zarządców obiektów
jest to zadanie nie tylko wymagające, lecz również ważne ze względów etycznych. Decydującym
czynnikiem jest tu bezpieczny, indywidualny i pozbawiony barier dostęp do prywatnych pomieszczeń.
Celem jest zapewnienie prywatności a także wspieranie codziennej pracy personelu – wszystko to przy
rygorystycznych środkach ochrony sanitarnej, ponieważ zmniejszenie ryzyka zakażenia stanowi również
część ochrony ludzi. Wymagania te potrzebują scentralizowanej, elastycznej kontroli dostępu.

01
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02

03

04

Nasze rozwiązanie:
Wygodny dostęp przez smartfon: evolo smart
umożliwia kontrolę uprawnień dostępu za pomocą aplikacji i otwieranie drzwi za pomocą
smartfonu, karty lub chipa. Dostęp jest udzielany tylko upoważnionym osobom. Używając
wirtualnego klucza można otworzyć drzwi za
pomocą telefonu. Ze względów sanitarnych,
można pominąć ręczne otwieranie drzwi.
• Doﬆęp za pomocą własnego telefonu,
breloka lub karty
• Smartfon: nie ma potrzeby przekazywania
nośników fizycznych
• Brak dodatkowego sprzętu; wirtualne
klucze są dyﬆrybuowane za pośrednictwem
aplikacji
• Proﬆe czasowe ograniczenie doﬆępu
• Niezależność: evolo smart działa w trybie
oﬄine
Bezpieczny doﬆęp poprzez TouchGo:
Kontrolowany dostęp może również przyczyniać
się do poprawy warunków higienicznych. Nowoczesny system TouchGo, z elektronicznym zamkiem do drzwi do pomieszczeń dla pacjentów,
umożliwia wejście z zewnątrz tylko osobom
z uprawnieniami dostępu. Aby otworzyć drzwi,
pacjenci lub upoważniony personel muszą tylko
posiadać przy sobie transponder – koniec kłopotliwego szukania kluczy i kosztów ich zgubienia.
Tylko jedna osoba lub tylko osoby upoważnione
mają dostęp do prywatnego pokoju. Oznacza
to, że ryzyko dalszego rozprzestrzeniania infekcji
może zostać znacznie ograniczone.
Możliwe zastosowania:
Szpitale | Domy opieki | Domy spokojnej
starości | Domy opieki dla osób cierpiących
na demencję | Zakłady psychiatryczne

• Zwiększone bezpieczeńﬆwo, ochrona
prywatności i warunki sanitarne dzięki
kontroli doﬆępu za pomocą elektronicznego zamka c-lever pro z funkcją TouchGo
• Wolne ręce – nie trzeba już szukać kluczy,
breloka lub telefonu
• Wolne od barier, bezproblemowe otwieranie
drzwi za pomocą samozamykacza
TS 97 FL XEA
Bezkontaktowe otwieranie:
Jeśli drzwi mają wyłącznie zapewniać wolny
od barier dostęp i bezdotykowe otwieranie,
napęd do drzwi rozwiernych PORTEO umożliwia wygodne otwieranie i zamykanie drzwi
przez osoby starsze lub osoby z ograniczeniami ruchowymi. W połączeniu z bezdotykowym przyciskiem CleanSwitch lub nadajnikiem radiowym, drzwi mogą być obsługiwane
bezkontaktowo i higienicznie.

01 Kontrola dostępu przez aplikację mobilną dormakaba evolo smart.
02 dormakaba TouchGo: wystarczy dotknięcie klamki i elektroniczny zamek
sprawdza uprawnienie do wejścia.
03 Samozamykacz drzwiowy TS 97 FL
XEA, zapewniający łatwe otwieranie
drzwi.
04 PORTEO, cichy, wygodny i wszechstronny napęd do drzwi rozwiernych
do wolnego od barier użytkowania
drzwi wewnętrznych
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Serwis

Dla zapewnienia
bezpieczeństwa
Niezależnie od tego, czy zamierzasz poprawić warunki higieniczne
iﬆniejącego rozwiązania za pomocą poszczególnych komponentów,
takich jak napęd do drzwi rozwiernych lub czujnik. Czy też chcesz
zapewnić większy komfort użytkowania poprzez zainﬆalowanie
nowych automatycznych drzwi przesuwnych. Nasi wykwalifikowani
i doświadczeni technicy serwisu mogą zaoferować wszechﬆronne
usługi, od montażu po regularną konserwację. Ponieważ tylko
funkcjonalne rozwiązania w zakresie doﬆępu i bezpieczeńﬆwa
zapewniają niezawodną ochronę sanitarną.
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Nasze usługi w skrócie:
Przeszkoleni specjaliści
Modernizacje i aktualizacje
systemów
Bezpieczna instalacja nowych
systemów
Regularna konserwacja
dla dłuższej żywotności
Szybka naprawa i części
zamienne
Usługi podlegające najbardziej
rygorystycznym wymogom
bezpieczeństwa
Serwis dormakaba oferuje kompleksowe wsparcie:
od modernizacji po instalacje nowych systemów.
Aby zapewnić bezpieczną i bezproblemową
eksploatację, zapewniamy regularną konserwację,
szybkie rozwiązywanie problemów i usługi doradcze.
Podczas świadczenia usług, zwracamy uwagę na
ścisłe przestrzeganie wszystkich niezbędnych środków
bezpieczeństwa. Dbamy o bezpieczeństwo:
• Bez względu, czy chodzi o modernizację, aktualizację czy
budowę nowego syﬆemu – wspieramy klienta w sposób
optymalny i bezpieczny
• Regularna konserwacja zapewnia trwałą, bezpieczną
i higieniczną ochronę doﬆępu i rozwiązań zabezpieczających
• Szybka naprawa i doﬆępność części zamiennych
• Dobrze znamy rygoryﬆyczne wymogi bezpieczeńﬆwa,
również w szczególnie wymagających obszarach
zaﬆosowań, takich jak placówki służby zdrowia i lotniska
oraz posiadamy wszyﬆkie wymagane certyfikaty
• Wyposażamy naszych techników serwisowych we
wszyﬆkie niezbędne środki ochronne zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony pracy i ochrony przed zakażeniami (maski, środki dezynfekujące, szkolenia, ﬆandardy
procesowe)
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Zmiany
mogą być
bez ostrzeżenia.
WN XXXXXXXXXXX, 04/20,
Produkt,
EN, wprowadzone
X, JP/XXXXX, 08/20
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych bez powiadomienia
Technika
drzwiowa

Systemy
wejść

Kontrola dostępu
i dane elektroniczne

Systemy okuć
do szkła

Mechaniczne
systemy klucza

Systemy
zamków
hotelowych

Ściany
mobilne

Serwis
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