MOREZ GROUP, a.s., efektívna kontrola vstupu na stavenisko

Sme firma, ktorá okrem elektrických zabezpečovacích systémov, ponúka efektívnu kontrolu vstupu
do objektov. Dodávame rôzne druhy turniketov od základných až po turniketové kontajnery.
Turniketový kontajner
Vstupný turniketový kontajner sme vyrobili na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek
zákazníkov v oblasti ochrany objektov, oplotených areálov. Jedná sa o ľahko použiteľný a
spoľahlivý systém riadenia prechodu osôb v kontrolovanom priestore, ktorý zamedzí
neoprávnenému vstupu.
Celoosobové turnikety uzavrú celý priestor prechodu. V projekte organizácie výstavby sa určí jeho
umiestnenie a jeho funkcie. Odporúčame pre staveniská, areály bez kamennej budovy,
priemyselné podniky, verejné priestranstvá, športoviská, kultúrno-spoločenské podujatia „pod
holým nebom“, koncerty, festivaly ....
Funkcie a výhody v skratke











zamedzenie nekontrolovaným/neoprávneným vstupom
plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady
efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície
šetrenie prevádzkových nákladov- skoro bezobslužné riešenie, znižuje počet pracovníkov
obsluhy SBS a urýchľuje prechod osôb cez kontrolovaný bod
presná evidencia dochádzky (môže byť sprístupnené aj pre subdodávateľov)
v prípade evakuácie stavby vie systém poskytnúť informáciu o počte pracovníkov na stavbe
turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup/vrátnica)
účinnosť v spojitosti s kamerovým systémom, ktorý umožní presnú identifikáciu prechodu
osôb,
vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam
prispôsobenosť turniketových jednotiek na prepravu, manuálnu manipuláciu,
skladovateľnosť, vďaka možnosti rozobratia

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE:
Turniketová časť- zabudované turnikety (podľa požiadavky zákazníka), cez ktoré prechádzajú
osoby preukazujúce oprávnenosť vstupu pridelenými čipovými kartami (v príp. staveniska,
pracoviska ...), ktoré priložia na čítačku kariet, príp. iným spôsobom preukázania sa.








celoosobové, tyčkové turnikety, príp. „BIKE turniket“ vstup s bicyklom, ....
prístupový systém- kartička/čip alebo vstupenka na čiarový kód, mobilná aplikácia
4 x snímače kontroly vstupu
kamerový systém, ktorý sleduje priestor turniketu
samostatné osvetlenie
oteru odolná protišmyková podlaha
možnosť doplniť- alkoholtester, atď.

Samostatná časť- slúži ako vrátnica, miestnosť pre návštevy. Je to tepelne izolovaná miestnosť
pre 2 pracovníkov obsluhy, SBS, ktorá umožňuje dohľad nad kontrolou vstupu oprávnených osôb,
príp. povoľuje vstup osobám bez prideleného oprávnenia, návštevám.










tepelne izolovaná miestnosť
ľahko udržiavateľná podlaha a steny
elektrické vykurovanie
samostatné osvetlenie
prívod 230 VAC
vjazdová elektrická rampa
WiFi / 4G LTE pripojenie
software pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek
ostatné doplnky- klimatizácia, solárny panel, defibrilátor, ...

Čo hovorí zákon?
Podľa Stavebného zákona č. 50/1976, stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích
osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným
ohradením. Podľa Vyhlášky MPSVR SR, č.147/2013 Oplotenie staveniska musí mať
uzamykateľné vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy oplotenia staveniska musia byť
zabezpečené strážením alebo iným spôsobom.

Zníženie problémov pri vstupe osôb na stavenisko
Nedostatočná kontrola vstupu osôb, sem tam prešmyknutie sa nepovolaných osôb, odcudzenie
majetku, alkohol na stavenisku, príp. úraz. To všetko môže potrápiť nielen strážnu službu,
stavbykonajúceho, ale až samotného investora stavby. Pomocou tohto produktu zamedzíte
nekontrolovaným/neoprávneným vstupom na staveniská, kde môže dôjsť na základe pohybu
nespôsobilej osoby k vážnej situácii, ktorú ani jeden stavebník nerád rieši.

Samostatný turniket osadený v „plote“
Pre samostatný vstup do kontrolovaného priestoru bez nutnosti
prítomnosti obsluhy, ponúkame celoosobový turniket, ktorý môže
byť samostatne umiestnený do oplotenia. Cez daný turniket majú
oprávnenie vstúpiť len osoby, ktorým boli pridelené prístupové
čítacie karty. Výhodou je zníženie nákladov na obsluhu, SBS.
Možná kontrola na diaľku vďaka zabudovanému kamerovému
systému. Samozrejmosťou je vysoká odolnosť voči
poveternostným podmienkam, zálohovaný zdroj. Podľa
požiadaviek zákazníka vieme dodať s rôznymi úpravami: farebné
prevedenie, osvetlenie, strieška, kamerový systém, PSN, ...
Turniketový kontajner "aj na prenájom"
Turniketový kontajner Vám ponúkame v lacnejšom riešení, je
totiž možné si ho prenajať ako samostatne stojaci celoosobový
turniket v prenosnej konštrukcii. Možnosť prenájmu vstupných
systémov od jednoduchých turniketových jednotiek až po kontajnerové vstupné brány.
Pre zaujímavosť si prosím pozrite naše video:
https://www.youtube.com/watch?v=0-sG3OJx8so
Dúfame, že Vás naša ponuka oslovila.
Radi Vám pri osobnom stretnutí objasníme podrobnosti.
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