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Přístupové systémy

TORMAX count+go

Řízení pohybu osob pomocí 
automatických dveřních systémů

Prosím Vstupte



TORMAX count+go
Pohodlný způsob zajištění 
fyzických odstupů

Majitelé obchodů, zaměstnavatelé a pořadatelé 
sportovních a kulturních akcí jsou všichni postaveni 
před stejné dilema: pro dodržování nejnovějších 
hygienických standardů musí zajistit bezpečné 
fyzické odstupy tím, že budou regulovat kolik lidí 
se v každém okamžiku nachází v jejich prostorách. 
Dostupná opatření pro regulaci toku lidí jsou 
ale často nákladná, nedostatečná nebo časově 
náročná.

Systém TORMAX count+go tento problém 
elegantně řeší počítáním lidí a regulací 
automatických dveří. Přídavný modul se snadno 
nainstaluje do jakéhokoli automatického dveřního 
systému a snadno se ovládá pomocí chytrého 
telefonu.

Vhodné i pro oddělený vchod a východJasné a jednoduché díky vizuálním a zvukovým signálům



Dynamické ovládání
Systém reguluje tok lidí a když se naplní kapacita, automaticky zavře dveře, což je 
doprovázeno zvukovým signálem a červeným světlem. Jakmile počet osob klesne 
pod maximální kapacitu, dveře se vrátí do režimu automatického otvírání a tenká 
LED lišta změní barvu na zelenou. LED lišta proměnné barvy a kompaktní repro-
duktor jsou součástí základního balíčku TORMAX count+go.

Flexibilní použití
Systém je vhodný pro jediné dveře, které slouží jako vchod i východ, i pro odděle-
né vchodové a východové dveře.

Snadné použití
Systém TORMAX count+go se ovládá chytrým telefonem nebo tabletem prostřed-
nictvím Wi-Fi a umožňuje uživatelům zadat maximální/aktuální počet osob a 
systém zresetovat.

Přesná čísla
Počítání osob vstupujících do daného prostoru nebo ho opouštějících lze optimali-
zovat omezením šířky otevření dveří, aby lidé mohli procházet pouze po jednom.

Snadná montáž
Přídavný modul se snadno nainstaluje na jakýkoli systém posuvných nebo sklop-
ných dveří TORMAX a nevyžaduje žádné další snímače. Díky tomu je instalace do 
stávajících dveřních systémů velmi jednoduchá.

Zobrazovací stojan s monitorem
Pro předávání dalších vizuálních oznámení procházejícím osobám je systém 
TORMAX count+go k dispozici také s elegantním zobrazovacím stojanem s velkým 
monitorem pro zobrazování přizpůsobených sdělení. Volitelně lze integrovat druhý 
monitor jako digitální reklamní panel.

Snadné ovládání prostřednictvím rozhraní chytrého telefonu



the passion to drive doors
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TORMAX je divize a 
registrovaná obchodní značka 
firmy LANDERT Group

Váš ideální partner pro jakýkoli 
automatický dveřní systém
Značka TORMAX nainstalovala první automatické dveře v Evropě v roce 1951. Dnes jsme 
předním celosvětovým výrobcem technologicky pokročilých, spolehlivých a inovativních 
systémů automatizace dveří. Jako nezávislá švýcarská průmyslová skupina působící po 
celém světě nabízíme kompletní řadu automatických dveřních systémů a zajišťujeme jejich 
bezproblémový provoz po celou dobu jejich životnosti.

Společnost TORMAX vám ráda poradí, jaké dveřní systémy jsou pro vás vhodné, a poskyt-
ne vám podporu v celém procesu – od návrhu až po výrobu, dohled na stavební přípravu, 
montáž a servis. Můžeme vám nabídnout inovativní řešení, implementovat nákladově 
efektivní a spolehlivé systémy a vyhovět jakýmkoli vašim zvláštním požadavkům.

Zůstaňte v kontaktu s průkopníky v oblasti automatických dveřních systémů!
www.tormax.com

Systémy křídlových dveří Systémy posuvných dveří Systémy skládacích dveří Systémy otočných dveří


