
Κύρια Χαρακτηριστικά 

 Το σύστημα αποτελείται από δύο ζεύγη ανιχνευτών δέσμης και έναν πίνακα ελέγχου 

 Ανάλυση του αριθμού πελατών σε πραγματικό χρόνο  
 Το σύστημα καταμέτρησης προσώπων ελέγχει τις εισόδους και εξόδους μέσω του 

ανιχνευτή δέσμης 

 Όταν το ποσοστό πληρότητας υπερβαίνει το 100%, με εξωτερική ηχητική προειδοποίηση 
"Υπάρχει υψηλό ποσοστό πληρότητας μέσα, παρακολώ περιμένετε για την υγεία σας για 
διασφάλιση κοινωνικής απόστασης" 

 Ο αριθμός ατόμων μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη  
 Εάν ξεπεραστεί η καθορισμένη χωρητικότητα, το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση 

συναγερμού  
 Πράσινα, κίτρινα και κόκκινα LED προειδοποίησης είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το 

ποσοστό πληρότητας 

 Οθόνη LCD στον πίνακα, πληκτρολόγιο για ρυθμίσεις και ενσωματωμένος βομβητής, 
λειτουργία επαναφοράς, κωδικός πρόσβασης 

 Αυτόματος έλεγχος πόρτας 220V AC σε περίπτωση πλήρους χωρητικότητας με έξοδο 
ρελέ 

 Προαιρετική σύνδεση εσωτερικής ή εξωτερικής σειρήνας 

 Απαιτείται δεύτερος ανιχνευτής δέσμης σε περιοχές με διαφορετική είσοδο και έξοδο 

Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων 



Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μοντέλο PCOUNT 

Ηλεκτρικά 

Είσοδος AC 220 V AC ± %10 

Κατανάλωση 10W 

Έξοδος συναγερμού Ρελέ (ξερή επαφή) 

Ρελέ συναγερμού 12V, 2A 

Έξοδος ήχου 1 

Κωδικός πρόσβασης Χρήστης 

Μπαταρία 12VDC, 7Α 

Χαμηλή τάση μπαταρίας  10.5V DC 

Δείκτης 

Πρόσοψη Οθόνη LCD 2x16  

Δείκτες Συναγερμός, μπαταρία, σφάλμα  

Ηχητική και οπτική προειδοποίηση  Ενσωματωμένο 

Πλήκτρα Επαναφορά, Έναρξη / Διακοπή ήχου, σταμάτημα βομβητή 

Ενδείξεις LED Πράσινο, κίτρινο, κόκκινο 

Ποσοστό πληρότητας  

0-80% Πράσινο 

80-100% Κίτρινο 

> 100% Κόκκινο 

Γενικά 

Υλικό κουτιού Πλαστικό 

Βαθμός προστασίας ΙΡ30 

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 ° C / +50 ° C 

Διαστάσεις (Υ x Μ x Β) 303 x 307 x 112mm 

Βάρος 990g 

Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων ELC SERIES 

Σελίδα 2 NORATEK | Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων 

Το σύστημα περιλαμβάνει μια κεντρική μονάδα, 4 beams καταμέτρησης, ένα φωνητικό module με 
προηχογραφημένο μήνυμα στα ελληνικά σύμφωνα με τις επιθυμίες του διαχειριστή ενώ παράλληλα συνοδεύεται 
απο λαμπτήρες LED Πράσινο, Πορτοκαλί και Κόκκινο ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος.  
Με μια κεντρική μονάδα καταμέτρησης ατόμων PCOUNT μπορούμε να ελέγξουμε μέχρι και 4 πόρτες σε ένα χώρο, 
προσθέτοντας αντίστοιχα beams, φωνητικά modules και LED. 
 
O μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να εισέλθουν σε ένα χώρο, μπορούν να καθοριστούν από τον 
υπεύθυνο της εγκατάστασης, ενώ υπάρχει δυνατότητα αυτόματου ελέγχου πόρτας με relay.  
Το σύστημα PCOUNT μπορεί να μετρήσει άτομα σε αποστάσεις ανοίγματος πόρτας έως 6 μέτρα και τα beams 
είναι κατάλληλα και για εξωτερικό χώρο.  



Εγκατάσταση 

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 

www.noratek.gr NORATEK | Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων 

Σύστημα Καταμέτρησης Ατόμων ELC SERIES 

Εγκατάσταση ανιχνευτή δέσμης  
Ο ανιχνευτής δέσμης μπορεί να τοποθετηθεί σε 
δύο τύπους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 και στο 
Σχήμα 2. Μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στις 
πόρτες, εάν υπάρχει τοίχος, θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στον τοίχο. Συνιστάται η μέτρηση με 
δέσμη λέιζερ κατά τη συναρμολόγηση. 

Διαστάσεις Πίνακα ελέγχου  

Ύψος συναρμολόγησης 

Συνιστάται η τοποθέτηση της δέσμης μεταξύ 
60cm-1m.  

Ηχητική προειδοποίηση  

Οπτική προειδοποίηση  

Σχήμα 1 Σχήμα 2 

Ανιχνευτής δέσμης 

http://www.noratek.gr

