
KUNDRÄKNARE MED INPASSERINGSKONTROLL

GEZE Counter®



GEZE COUNTER

Begränsa antalet kunder i butiken automatiskt

Nya regler har införts för hur många besökare eller kunder som får vistas samtidigt i butikslokaler. Butiksägare 
måste därför veta hur många kunder som befinner sig i butiken vid varje tillfälle, vilket kan vara en utmaning.

GEZE Counter är en besöksräknare som ansluts till butikens dörrar. Lösningen håller automatiskt koll på hur 
många kunder som uppehåller sig i butiken.

Så snart maxantalet kunder har uppnåtts håller GEZE Counter entrédörren stängd. I samma stund som en eller 
flera kunder lämnar butiken öppnas dörren igen så att nya kunder tillåts komma in tills maxantalet uppnåtts igen.

Användningsområden
 Butiker, bensinstationer, försäljningsställen på 

tågstationer och flygplatser

 Evenemangslokaler och andra lokaler med många 

besökare

 Teatrar, museer, utställningar etc.

Produktegenskaper 
 Flera in- och utgångar

 Exakta sensorer med många användningsområden 

 Samtidig in- och utpassering av flera personer 

 Visuellt tydligt: LED-list som ändrar färg till rött 

 Kan anslutas till dörrautomatik
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Sensorer känner av hur många kunder som går in och ut ur butiken. GEZE 
Counter kan användas för såväl entréer med en dörr som entréer med separata 
dörrar för in- och utpassering, och kopplas till GEZE automatiska dörrsystem. 
En gräns för hur många kunder som tillåts i butiken anges i systemet. Antalet 
kan enkelt ändras när som helst.  

När maxantalet har uppnåtts stängs entrédörren och endast utpassering är 
tillåten. GEZE Counter påverkar inte säkerhetsfunktionen (nödutgång). 
LED-listen lyser rött. När tillräckligt många kunder har lämnat butiken, dvs. när 
antalet understiger maxantalet, så öppnas entrédörren.  

Displayen lyser grönt och  fler kunder tillåts komma in i butiken. Den anslutna 
programvaran kan användas för detaljerade utvärderingar av kundflödet. 

3GEZE Counter@ |  AUTOMATISK KUNDEADGANGSKONTROL

ENTRÉ FÖR BÅDE IN-   

OCH UTPASSERING

SEPARAT IN- OCH   

UTPASSERING

Funktionsbeskrivning

Installationsalternativ
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Tekniska data

Pelare

Mått Pelare (HxBxD) 1500 x 400 x 70 mm

Bottenplatta (H x W x D) 400 x 400 x 5 mm

Vikt 8,3 kg
Strömkälla & nätverk Spänning 100V – 240V / 50Hz

Strömförbrukning 50W

WLAN Appen ansluts till lokalt trådlöst LAN, 
inte till internet

Anslutning Sensorutgång 1x RJ45 PoE (Power over Ethernet)

Sensor
Mål Sensor (H x W x D) 130 x 94 x 30 mm

Vikt 350 gr

Strömkälla & nätverk Strömkälla PoE-klass 0 (IEEE 802.3af)
Strömförbrukning max. 5W

Drift Nödvändig belysning min. 2 lux

Driftstemperatur 0°…45°

Anslutning RJ45

Teknik 3D Stereo Vision

Protokoll IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, DNS, TCP, 
UDP, DHCP

Montering  Tak

Monteringshöjd Individuellt 2,2 - 6 m

Detektionsbredd  Beroende på monteringshöjd (2,0–7 m)

 Dörrstyrning 
Anslut vårt system till 

dina automatiska dörrar

 Stoppskylt:   
  Kombinera räknaren   

med en ljusstark  

LED-stoppskylt

 Sensor

Princip

Kundanpassat 
tryck



Beskrivning ID.nr.

Standardpaket (1 dörr):

• 1 trafikljuspelare (40 x 150 cm) inkl. bottenplatta             
(totalvikt ca 14 kg)

196270

• 2 möjlighet till kundanpassat tryck på fram- och baksida 

• 1 LED-modul (40 x 40 cm)

• 1 precisionssensor (Xovis)

• 1 transformator

• 1 LED-stoppskylt rött/grönt                                                                 

• App: CountMe®

• Ljudsignal när stoppskylten slår över till rött

Anslutning för skjutdörr & CountMe®

• Krävs om skjutdörren är utrustad med dörrautomatik
196271 

Paketlösning för två dörrar (1 entrédörr och 1 dörr för 
utpassering):

• 1 trafikljuspelare (40 x 150 cm) inkl. bottenplatta            
(totalvikt ca 14 kg)

196313 

• 2 möjlighet till kundanpassat tryck på fram- och baksida

• 1 LED-modul (40 x 40 cm)

• 1 transformator

• App: CountMe®

• Ljudsignal när stoppskylten slår över till rött

Extra precisionssensor (Xovis) för separat utgång

•  Krävs för paketlösning med två dörrar 1 sensor per 
paketlösning

196312 

Paketlösningar
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WWW.GEZE.COM

GEZE Sverige Mallslingan 10  |  187 66 Täby, Sverige  |  TEL. +46 (0) 8 732 34 00  |  E-POST sverige.se@geze.com  |  www.geze.se


