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RPC, kapalı alanlara g�ren ve çıkan k�ş�ler�n hatasız olarak sayılmasını sağlayan ve yöneten s�stemd�r.
As�s’�n gel�şt�rm�ş olduğu bu s�stem sayes�nde herhang� b�r kapalı alana (Of�s, toplantı odası, yemekhane, 
mağaza, soyunma odası, fabr�ka, toplu taşıma araçları vb.) g�ren ve çıkan k�ş�ler�n sayılması, hatta sayımı yapılacak 
kapalı alanın çoklu g�r�ş� olması hal�nde her g�r�şe çıkışa kurulan bu s�stemle o alanda bulunan kes�n k�ş� sayısının 
b�l�nmes� mümkündür. 
S�stem, muad�ller�n�n yanında çok daha ekonom�k olacak şek�lde tasarlanmış olup, gerek tek�l (yazılım desteğ� 
olmadan), gerekse merkez� olarak �zlen�p yönet�leb�lecek şek�lde çalışır.

Stand-alone çalışab�lme: Tek g�r�şl� noktalarda, merkez� b�r yazılım �ht�yacı olmadan kullanılab�l-
me �mkanı sunar. 

B�rden Fazla G�r�ş Desteğ�: B�rden fazla g�r�ş� olan kapalı alanlarda, tüm g�r�şlerdek� g�ren ve çıkan k�ş�ler� sayar, 
konsol�de eder ve kümülat�f k�ş� sayısına göre tüm g�r�şlerde eş-zamanlı �şlem yapar.

Otomat�k Kapı Yönet�m�: Kontrol panel� üzer�nde görsel alarm vermes�n�n yanında, otomat�k b�r kapı varsa, 
azam� k�ş� sayısına er�ş�ld�ğ�nde kapının açılmamasını sağlar.

Kapalı Alana Özel S�stem Tanımlaması: Her kapalı alan �ç�n ayrı ayrı azam� k�ş� sayısı tanımlanab�l�r. Tek�l s�stem 
olduğunda panel üzer�nden, merkez� s�stem olduğunda �se merkez� s�stem üzer�nden gerekl� alarm değerler� 
s�steme tanımlanır.

Merkez� S�stem Yönet�m�: Cloud üzer�nde çalışan yönet�m s�stem� �le, b�rçok noktaya a�t g�r�ş çıkış anal�zler�, 
eş-zamanlı alarm görüntüleme, geçm�ş faal�yetler�n raporlanması, her kapalı alanın konf�gürasyonu yapılab�l-
mekted�r. Cloud m�mar�s� sayes�nde, yazılım mal�yet�, donanım yatırımı �ht�yacı yoktur.

KİŞİ SAYMA SİSTEMİ

SİSTEM TEMEL ÖZELLİKLERİ

KULLANIM ALANLARI

SİSTEM BİLEŞENLERİ

RPC Kontrol b�r�m�
Cloud üzer�nden kontrol
Akt�f k�ş� sayı gösterges�
Oda müsa�t/müsa�t değ�l gösterges�
W�-f� üzer�nden haberleşme

B�rden fazla g�r�ş �ç�n ver� 
konsol�dasyonu
Kullanıcı müdahales� gerekt�rmez
Bel�rlenen k�ş� sayısı aşıldığında 
otomat�k kapıları durdurma 

RPC Cloud yazılımı
Cloud m�mar�s�
Her yerden er�ş�leb�l�r web ara yüzü
Kapalı alan ve sensör tanımları 
Alarm ve uyarı tanımları
Her kapalı alana özel k�ş�
l�m�t sayısının bel�rleneb�lmes� 

Eş-zamanlı alarm görüntüleme
Anlık durum görüntüleme
Geçm�şe yönel�k faal�yet raporlaması
Kullanıcı yönet�m�

RPC Kapı sensr set�

Düşük güç tüket�m�
İç ortam ve dış ortam kullanımına uygun
Çalışma sıcaklığı; -10°C -50 °C 
Kolay monte ed�leb�lme

Toplantı salonları     Yemekhaneler     Marketler
Soyunma odaları     Toplu taşıma araçları     Tuvaletler vb.
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SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

MERKEZİ SİSTEM
CLOUD
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