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Gestionați în timp real numărul vizitatorilor
din spațiul dumneavoastră

NOUL CONTOR
PENTRU CAPACITATE DE OCUPARE
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CONTOR PENTRU CAPACITATE DE OCUPARE
Ajutorul de încredere în gestionarea numărului de vizitatori din spațiul dumneavoastră

CARACTERISTICI
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Guvernele din întreaga lume emit restricții și 
limite asupra numărului de persoane care se 
pot aduna într-un singur loc, cum ar fi 
supermarketuri, magazine, cazinouri,              
restaurante și alte facilități publice.                   
Sistemul de monitorizare a ocupării Ergomat 
scanează automat traficul de intrare și de 
ieșire pentru a păstra un număr real de              
ocupanți, pentru a rămâne în conformitate cu  
regulamentele si legile in vigoare.

INDICATOR LED
DE SIGURANȚĂ

SIGURANȚA
FACILITĂȚII

CONECTEAZĂ
ȘI UTILIZEAZĂ

TRANSMITEREA WIRELESS 
A DATELOR

AFIȘAJ CU LED PENTRU CAPACITATEA DE OCUPARE
Unitatea senzorului declanșează numărătoarea către afișajul cu LED-uri cu vizibilitate ridicată. Culoarea 
numărului de pe afișaj se schimbă de la verde la galben când se apropie capacitatea maximă și roșu când 
se atinge limita de ocupare;

PROTECȚIA PERSONALULUI
Păstrează pe toată lumea în siguranță și asigură faptul că oamenii au suficient spațiu pentru a se distanța social;

PLUG & PLAY
Senzorul și semnul de siguranță cu LED-uri pot fi programate dinainte pentru o instalare ușoară;

WIRELESS
Senzorul trimite semnal wireless la afișaj, actualizând continuu numărul de ocupare. 
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Pentru comenzi, accesați:

organizerstores.ro
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INCLUDE

RAZA DE CITIRE

UTILIZARE

• 1 buc. senzor de capacitate de ocupare
• 1 buc. afisaj LED cu o singură față
• 2 buc. surse de alimentare (1x 2amp și 1x 5Volt 3amp)

Contorul capacității de ocupare are o rază de citire de 
1,8 m din poziția montată. Senzorul transmite semnal 
wireless până la 60 metri depărtare.

Pentru spații interioare sau acoperite.

• O soluție rapidă și ușor de instalat, din cutie până la funcționalitate completă în 30 de minute;

• Funcționează cu adaptoare de 12V;

• Pentru spații interioare sau acoperite.

BENEFICII

• Oferă date despre capacitatea de ocupare în timp real, cu avertismente vizuale și alerte atunci când 
limita de ocupare se apropie sau este depășită;

• Proiectat pentru clădiri cu un singur punct de intrare sau intrări / ieșiri multiple;

CUM FUNCȚIONEAZĂ

 Senzorul este activat 
la trecerea pietonilor

Senzorii au o rază
de acțiune de 1,8 metri

din locul instalării

Dirijați traficul prin
dreptul senzorilor folosind

benzile Durastripe
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OPȚIUNI DE CUMPĂRARE

CLICK AICI
CUMPĂRĂ ACUM
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DETALII LIVRARE
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Costul transportului va fi suportat de către dumneavoastră și vă va fi comunicat în partea de lansare a comenzii sau de 
către unul dintre consultanții noștri, în următoarele variante:

     livrare în toată țara prin Fan Curier, la prețul de oferit de aceștia prin contractul cu noi;

     livrare paletizată prin Pallex, dacă este necesar;

     livrare prin alte forme de curierat, cu costuri de transport suportate de dumneavoastră.

Notă: La primirea comenzii dumneavoastră, noi vă vom contacta și vă vom informa asupra costului final de transport, cost care va fi unul din 
cele mai bune de pe piață.

Ridicarea produselor de la depozit
Puteți ridica produsele direct din depozit, după ce ați contactat în prealabil Serviciul Clienți la 021 256.39.39, de luni până vineri 
între 08.30 și 17.30. Adresa depozitului: Olympian East Bucharest, Sos.Oltenitei 249B BIS, 077160, Popești-Leordeni, Ilfov 

Poți să plătești cumpărăturile folosind una din următoarele metode:
     virament bancar:
Citibank Europe plc, Dublin - România BranchAR
IBAN: RO58 CITI 0000 0007 9891 2003

     plată online cu card de credit / debit

     numerar sau card credit / debit la magazin (plata numerar este destinată exclusiv persoanelor juridice)

     plată ramburs la curier, în momentul livrării

DESPRE NOI
este primul magazin de tipul  “o singură oprire” ce oferă echipamente și produse de decor și 
amenajare pentru magazine, spații comerciale și spații rezidențiale din România. Prin                  
intermediul magazinului Organizer, clienții au posibilitatea de a-și dota spațiul de afaceri 
direct, ușor și economic prin mii de produse la prețuri accesibile. 

OrganizerStores oferă o varietate de soluții de echipamente și decorațiuni pentru afacerea dumneavoastră: sisteme de 
stocare, rafturi, materiale de etichetare, mobilier pentru magazine și depozite.
Organizer deține în portofoliu o gamă largă de coșuri și cărucioare pentru cumpărături, sisteme de rafturi metalice pentru 
depozite, stand-uri de prezentare pentru diferite produse, manechine și umerașe pentru haine, pungi de hârtie, stand-uri 
pentru bijuterii, etichete de preț, produse pentru semnalizare, materiale pentru ambalare.
Mai mult, gama se extinde în mod dinamic, acoperind nevoi din ce în ce mai diferite, atât pentru proprietarii de magazine 
cât și pentru liber profesioniști.
Modelul magazinului Organizer este bazat pe logica cash&carry, asigurând o gamă largă de soluții la cheie, la costuri avantajoase.

Vă livrăm produsele la cel mai bun cost posibil

MODALITĂŢI DE PLATĂ
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 Olympian East Bucharest - Șos. Olteniței nr. 249 B Bis. 
 Popești-Leordeni - 077160

+40 212 563 939, +40 212 528 077

+40 723 373 358

+40 212 563 633

VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
ROMANIA | BUCHAREST

Organizerstores Romania

www.facebook.com/organizerstores.romania

Salvează-mă în telefon.
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