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• rejestracja czasu pracy, w tym: rejestracja w trybie służbowym
• czytelna informacja o dokładnej dacie i godzinie rejestracji (czas systemu rcp)
• kontrola ruchu osobowego w miejscach strzeżonych i nadzorowanych
• uporządkowanie i ukierunkowanie ruchu osobowego 
• ograniczenie procederu oszustwa podczas rejestracji kart rcp (rejestracja za inną osobę) 
• możliwość kontroli przejścia w obu kierunkach przy zastosowaniu jednego urządzenia
• wykluczenie krzyżowania się ciągów komunikacyjnych 

• kontrola ruchu osobowego w miejscach strzeżonych i nadzorowanych
• uporządkowanie i ukierunkowanie ruchu osobowego
• kontrola przejścia przy wykorzystaniu trwałych kart zbliżeniowych
• łatwa integracja z systemem kontroli dostępu
• możliwość kontroli przejścia w obu kierunkach przy zastosowaniu jednego urządzenia
• wykluczenie krzyżowania się ciągów komunikacyjnych
• elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion ułatwia płynne przechodzenie oraz skraca czas przejścia

RODZAJE KOŁOWROTÓW

FOBOS RCP

  CECHY KOŁOWROTÓW FOBOS:
• KONTROLA RUCHU OSOBOWEGO W MIEJSCACH STRZEŻONYCH I NADZOROWANYCH
• UPORZĄDKOWANIE I UKIERUNKOWANIE RUCHU OSOBOWEGO
• KONTROLA PRZEJŚCIA PRZY WYKORZYSTANIU TRWAŁYCH KART ZBLIŻENIOWYCH
• SYSTEM RAMION OPADAJĄCYCH 
• ŁATWA INTEGRACJA Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU  I REJESTRACJI CZASU PRACY
• MOŻLIWOŚĆ KONTROLI PRZEJŚCIA W OBU KIERUNKACH PRZY ZASTOSOWANIU JEDNEGO URZĄDZENIA
• WYKLUCZENIE KRZYŻOWANIA SIĘ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Każdy kołowrót posiada wbudowane sterowniki kontroli dostępu oraz czytniki zbliżeniowe. Montaż czytników wewnątrz obudowy 
kołowrotu zapewnia bardzo wysoką estetykę i funkcjonalność rozwiązania oraz wyklucza ryzyko mechanicznego ich uszkodzenia 
(brak wystających elementów). Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa kołowrotu oraz wysoka jakość pozostałych użytych mate-
riałów umożliwia montaż urządzenia w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. 

  ZASTOSOWANIE
Kołowroty niskie serii FOBOS KD, RCP oraz BILETOWE
ruchu osobowego w miejscach strzeżonych i nadzorowanych (np. recepcje, portiernie, wydzielone strefy) tak wewnątrz jak i na 
zewnątrz pomieszczeń. Dedykowane są do zastosowania w systemach kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy oraz systemach 
biletowych. Kołowroty FOBOS przeznaczone są do pracy ciągłej w przejściach o średnim i wysokim natężeniu ruchu osobowego w 

systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

  ZASADA DZIAŁANIA
Stan zablokowania kołowrotu, a tym samym brak możliwości przejścia sygnalizowany jest na piktogramie LED (czerwony krzyżyk). 
Zwolnienie układu blokowania kołowrotu następuje po zarejestrowaniu uprawnionej karty zbliżeniowej, użyciu przycisku lub pilota 
radiolinii. Standardowo czas odblokowania kołowrotu wynosi ok. 15 sekund  i sygnalizowany jest na piktogramie LED w postaci 
zielonej strzałki. Obrót ramion kołowrotu następuje po przyłożeniu niewielkiej siły na ramię blokujące przejście. Po wykonaniu 
obrotu (lub po upływie 15 sekund) kołowrót ponownie przechodzi w stan zablokowania, który trwa do chwili ponownego zareje-
strowania uprawnionej karty zbliżeniowej (lub np. naciśnięcia przycisku przez portiera). Dwukierunkowy mechanizm umożliwia 
wykorzystanie jednego kołowrotu do wejścia i wyjścia z blokowaniem ruchu w kierunku niedozwolonym. Kołowrót może być wypo-
sażony w automatycznie opadające ramię, co umożliwia swobodne przejście w przypadku ewakuacji oraz w syrenę alarmową (12V, 
110dB) sygnalizującą nieważność karty (brak uprawnień), próbę użycia karty obcej (z innego systemu KD) lub błąd odczytu.

FOBOS KD
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Kołowroty FOBOS KD, RCP i BILETOWE


