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Większe bezpieczeństwo przy kasie

RETAIL | SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Bramki ExitGate
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Do kas samoobsługowych, z myślą o nowoczesnym sposobie zapłaty

Bramki ExitGate

› Intuicyjna obsługa i kontrola przepływu klientów 

› Technologia uniemożliwiająca manipulowanie dla skutecznej ochrony przed kradzieżami 

›  Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki funkcji antypanika i możliwości podłączenia do 

systemów wewnętrznych budynku

BRAMKA PODWÓJNA COLOURGATE
Standardowe ramię uchylne ESG

SKANER KODÓW KRESKOWYCH UKRYTY W STATYWIE 
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Bramki ExitGate

 Samoobsługowe strefy kasowe stają się coraz bardziej 
popularne, ponieważ odczuwalnie redukują kolejki kli-
entów przy kasie. Inteligentne bramki ExitGate firmy 
Wanzl stanowią ważny element tych stref kasowych, gdyż 
w przyjazny sposób kontrolują ruch klientów w obszarze 
kas oraz zapobiegają kradzieżom.

Bramki ExitGate firmy Wanzl mogą być 

łączone ze wszystkimi rozwiązaniami 

kasowymi dostępnymi na rynku,  

bez względu na producenta

1. Kasa samoobsługowa

Klienci samodzielnie skanują towary,  
a następnie płacą na terminalu 
płatniczym.

Zasada działania

2. Skanowanie paragonu

Skanują otrzymany paragon na  
czytniku połączonym z Bramką  
ExitGate.

3. Otwarcie bramki

Po zeskanowaniu paragonu bramka 
się otwiera, a klient może opuścić 
salę sprzedaży.

Klienci skanują towary podczas 
zakupów używając automatycznego 
skanera mobilnego. Następnie płacą 
należne saldo na terminalu płatniczym. 
Po zeskanowaniu paragonu ExitGate 
otwiera się umożliwiając wyjście. 

Wersja z możliwością 

samodzielnego skanowania

Podczas skanowania automatycznie 
sprawdzana jest aktualność para-
gonu.

Wersja klasyczna - skano-

wanie i płatność u kasjera

Towary zakupione przez klienta są 
skanowane przez kasjera, który 
również przyjmuje płatność. Inteli-
gentna bramka ExitGate otworzy się 
i klient będzie mógł opuścić sklep, 
dopiero po zeskanowaniu otrzyma-
nego od kasjera paragonu. Obszar sprzedaży

W
yj

śc
ie

Obszar przykasowy

Paragon z kodem  
kreskowym

Skaner kodów 
kreskowych

Fotokomórka
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Bramki ExitGate

- Klient skanuje i płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wysyła impuls otwarcia do ExitGate
- ExitGate otwiera się na wstępnie ustawiony czas (np. 20 sek.) i zamyka, gdy klient minie 

fotokomórkę

Funkcja – przykłady zastosowań systemu

- Klient skanuje i płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wysyła impuls otwarcia do ExitGate
- ExitGate otwiera się na wstępnie ustawiony czas (np. 20 sek.) gdy klient zostanie 

wykryty przez radar i zamknie się, gdy klient minie fotokomórkę

- Klient skanuje towar na kasie samoobsługowej
- Klient płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wydaje paragon z kodem kreskowym
- Klient skanuje paragon na skanerze kodów kreskowych
- Dane są bezpośrednio porównywane z automatem 

kasowym
- ExitGate otwiera przejście w ustawionym czasie

- Klient skanuje towar na kasie samoobsługowej
- Klient płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wydaje paragon z kodem kreskowym. 

Kod kreskowy zawiera następujące informacje: nr sklepu,  
nr kasy, data oraz nr seryjny paragonu

- Klient skanuje paragon na skanerze kodów kreskowych
- System przeprowadza kontrolę poprawności danych kodu 

kreskowego
- ExitGate otwiera przejście w ustawionym czasie

20 sek

Sala sprzedaży

Wyjśce

Automatyczna kasa

Paragon z kodem kreskowym

Skaner kodów kreskowych

Fotokomórka

Obszar skanowania

Drukarka paragonów

ExitGate

Monitoring danych

20 sek

Sala sprzedaży

Wyjśce

Automatyczna kasa

Paragon z kodem kreskowym

Skaner kodów kreskowych

Fotokomórka

Obszar skanowania

Drukarka paragonów

ExitGate

NTP server Monitoring danych
@

20 sek

Sala sprzedaży

Wyjście

Automatyczna kasa

Obszar skanowania

ExitGate

Impuls do otwarcie

20 sek

Sala sprzedaży

Wyjście

Automatyczna kasa

Obszar skanowania

ExitGate z radarem

Impuls do otwarcie

99 008 0217 170220 40 12345 00012 000000

Kasa
Nr paragonu

Data
Nr sklepu

Karta rabatowa Tak/Nie
Punkty PAYBACK

      Punkty specjalne

Przykład kodu kreskowego:
EAN 13
Kod 128

Interleaved 2 z 5

Otwieranie z ustawionym czasem Otwieranie z wykorzystaniem radaru

Otwieranie po wczytaniu kodu kreskowego
Bezpośrednie połączenie 
Terminal płatniczy – ExitGate

Otwieranie po wczytaniu kodu kreskowego
Brak połączenia  
Synchronizacja czasu przez serwer NTP

Ramiona bramek ColourGate i eGate Color są 

podświetlane na czerwono.

Po zeskanowaniu paragonu przez czytnik kodów kre-

skowych podświetlenie zmienia się na zielone.
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ColourGate: statyw wykonany ze stali chromowanej na 
wysoki połysk lub powlekanej proszkowo tworzywem sztucz-
nym na wybrany kolor*. Metalowy mechanizm obrotowy jest 
w pełni zintegrowany ze statywem - zapewnia wyjątkowo 
wysoki poziom ochrony przed urazami. Ramię uchylne z taflą 
szkła ESG, z kolorowym podświetleniem.
Technoport: statyw oraz ramię uchylne Classic lub Promotion 
wykonane ze stali, chromowanej na wysoki połysk lub powle-
kanej proszkowo tworzywem sztucznym na wybrany kolor*. 
Metalowy mechanizm obrotowy, zintegrowany w statywie - 
zapewnia wyjątkowo wysoki poziom ochrony przed urazami. 
Tabliczka informacyjna z białego tworzywa sztucznego lub 
przezroczystego szkła akrylowego z nadrukiem. 

Warianty ExitGate

eGate Colour: statyw aluminiowy, powlekany proszkowo two-
rzywem sztucznym w wybranym kolorze*. Obudowa napędu 
dostępna w wersji chromowanej na wysoki połysk, powleka-
nej proszkowo w kolorze* lub ze stali nierdzewnej. Ramię 
uchylne z taflą szkła ESG, z kolorowym podświetleniem.
eGate: statyw aluminiowy, powlekany proszkowo tworzy-
wem sztucznym w wybranym kolorze*. Obudowa napędu 
dostępna w wersji chromowanej na wysoki połysk, powleka-
nej proszkowo w kolorze* lub ze stali nierdzewnej. Ramię 
uchylne Classic lub Promotion chromowane na wysoki połysk 
lub powlekane proszkowo tworzywem sztucznym*. Tabliczka 
informacyjna wykonana z białego tworzywa sztucznego lub 
przezroczystego szkła akrylowego, z nadrukiem.

Sterowanie komputerowe

Nowoczesny system mikroprocesorowy w połączeniu ze 
specjalnym oprogramowaniem niezawodnie steruje proce-
sami. Komponenty są instalowane indywidualnie, paro-
wane ze sobą i dostosowane do oprogramowania, dokład-
nie tak, jak wymaga tego sytuacja w sklepie.

Rozwiązanie przyjazne dla klienta

Za pomocą zintegrowanego czujnika ExitGate bada aktualną 
sytuację (osoby wolno lub szybko poruszające się, klienci 
z dziećmi, itp.). Uchylne ramiona bramki pozostają otwarte 
tak długo, jak to konieczne, ale ani sekundy dłużej – to rozwią-
zanie wygodne i zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

Standardowy alarm antypaniczny

W sytuacji awaryjnej zintegrowana funkcja antypaniki 
umożliwia ręczne i automatyczne otwarcie ramion bramki 
w kierunku wyjścia (np. poprzez sygnał z systemu stero-
wania budynkiem). Dodatkowo na życzenie możliwe są 
indywidualne komunikaty głosowe lub sygnały alarmowe.

Elastyczne oprogramowanie

Bramki ExitGate firmy Wanzl dzięki oprogramowaniu są 
dostosowywane do wymagań systemów kasowych. Póź-
niejsze zmiany i korekty są również możliwe dzięki funkcji 
aktualizacji zintegrowanej z oprogramowaniem.

Automatyczne działanie i bezpieczeństwo

Automatyczny powrót ramienia bramki zapobiega kradzie-
żom. Po ręcznym otwarciu ramienia uchylnego bramka 
ExitGate natychmiast powraca do swojej „pozycji robo-
czej”. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, rese-
towanie ustawienia ramion bramki nie wymaga obsługi.

ExitGate jest podłączona i sterowana za pośrednictwem połączenia LAN

* Kolory dostępne na zamówienie

Bramki ExitGate

Standardowe wyposażenie techniczne

- Maks. napięcie robocze 24 V DC zapewnia najwyższy 
poziom bezpieczeństwa

- Ramiona bramki otwierają się równomiernie: najlepsze 
pozycjonowanie na świecie

- Zsynchronizowane otwieranie ramion we wszystkich 
systemach podwójnych bez środkowej barierki

- Swobodna regulacja kąta otwarcia od 0° do 180°,  
precyzyjna regulacja poprzez proces uczenia się

- Dowolnie programowalny czas otwarcia; system 
zamyka się automatycznie

- Gdy klient minie fotokomórkę, bramka ExitGate zamyka 
się po zadanym czasie (np. 2 sekund)

- Kierunek otwierania można regulować na miejscu
- Interfejs: połączenie LAN
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Bramki ExitGate i czytniki kodów kreskowych

Do ramion uchylnych ze szkła bezpiecznego ESG Na zamówienie

System eGate Colour ExitGate 
Otwarcie na lewą stronę    

1430
680

1800

1 lub 2 statywy eGate bez ramion uchylnych 
(podświetlane ramiona uchylne ze szkła ESG należy 
zamówić osobno)

Do ramion uchylnych Na zamówienie

System Technoport ExitGate
Otwarcie na lewą stronę    

1400
680

1740

1 lub 2 statywy Technoport bez ramion uchylnych (rami-
ona uchylne Classic lub Promotion należy  zamówić 
osobno)

Do ramion uchylnych ze szkła bezpiecznego ESG Na zamówienie

System ExitGate ColourGate
Otwarcie na lewą stronę    

1400
680

1740

1 lub 2 statywy Technoport bez ramion uchylnych (szkło, 
podświetlane ramiona uchylne należy zamówić osobno)

Na zamówienie
Otwarcie na prawą stronę   

1430
680

1800

Na zamówienie
Otwarcie na prawą stronę   

1400
680

1740

Na zamówienie
Otwarcie na prawą stronę   

1400
680

1740

Na zamówienie
Otwarcie na dwie strony

1430
680

1800

Do ramion obrotowych Na zamówienie

eGate ExitGate System
Otwarcie na lewą stronę    

1400
680

1800

1 lub 2 statywy eGate bez ramion uchylnych (ramiona 
uchylne Classic lub Promotion należy zamówić osobno)

Na zamówienie
Otwarcie na prawą stronę   

1400
680

1800

Na zamówienie
Otwarcie na dwie strony

1400
680

1800

Na zamówienie
Otwarcie na dwie strony

1400
680

1740

Na zamówienie
Otwarcie na dwie strony

1400
680

1740

Do ramion uchylnych ze szkła bezpiecznego ESG Na zamówienie

ExitGate System eGate
Otwarcie na lewą stronę    

1430
680

1800

1 lub 2 statywy eGate bez ramienia uchylnego (ramion 
uchylnych), szkło ESG należy zamówić oddzielnie)

Na zamówienie
Otwarcie na prawą stronę   

1430
680

1800

Na zamówienie
Otwarcie na dwie strony

1430
680

1800

Na zamówienie
  Statyw okrągły                 Czytnik kodów kreskowych                       

1 statyw ze zintegrowanym skanerem; przewody do 
ExitGate dostępne na życzenie

Na zamówienie
  Statyw okrągły                 

23.44337.07-0000
Karta uprawniająca do przejścia
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Ramiona uchylne

910
850

1100

890
850

1060

Długość ramienia
Szerokość przejścia
Całkowita szerokość

Długość ramienia
Szerokość przejścia
Całkowita szerokość

1430
680

1800

1400
680

1740

Długość ramienia
Szerokość przejścia
Całkowita szerokość

Długość ramienia
Szerokość przejścia
Całkowita szerokość

1040
980

1230

1020
980

1190

Długość ramienia
Szerokość przejścia
Całkowita szerokość

Długość ramienia
Szerokość przejścia
Całkowita szerokość

Szerokości przejścia  

i wymagania przestrzenne

Przykłady: Systemy ExitGate 
ColourGate i Technoport

Przykłady: eGate Colour i eGate Exit-
Gates

eGate ExitGates system 

Długość Tabliczka biała
680 mm 23.89065.10-0000
850 mm 23.72235.10-0000
980 mm 23.53583.10-0000

Tabliczka przezr.
23.38307.10-0000
23.38194.10-0000
23.38420.10-0000

Nr prod. Nr prod.

Ramię obrotowe Promotion

Długość Tabliczka biała
680 mm 23.50100.10-7016
850 mm 23.50102.10-7016
980 mm 23.50104.10-7016

Tabliczka przezr.
23.50101.10-7016
23.50103.10-7016
23.50105.10-7016

Nr prod. Nr prod.

System eGate ExitGates

Długość Otwarcie na lewą stronę

680 mm 23.68041.00-0001
850 mm 23.20582.00-0001
980 mm 23.20695.00-0001

Otwarcie na prawą stronę

23.68042.00-0001
23.20581.00-0001
23.20696.00-0001

Nr prod. Nr prod.

Tył oznaczenia

1400 mm 23.50108.10-7016
1740 mm 23.50110.10-7016
2000 mm 23.50112.10-7016

23.50109.10-7016
23.50111.10-7016
23.50113.10-7016

DGB

Tył oznaczenia

ExitGates ColourGate system 

Długość Otwarcie na lewą stronę

680 mm 23.12923.00-0002
850 mm 23.12810.00-0002
980 mm 23.12696.00-0002

Otwarcie na prawą stronę

23.12924.00-0002
23.12811.00-0002
23.12697.00-0002

System Technoport ExitGates 

Długość Tabliczka biała
680 mm 23.89065.10-0000
850 mm 23.72235.10-0000
980 mm 23.53583.10-0000

Tabliczka przezr.
23.38307.10-0000
23.38194.10-0000
23.38420.10-0000

Nr prod. Nr prod.

Długość Tabliczka biała

680 mm 23.50100.10-7016
850 mm 23.50102.10-7016
980 mm 23.50104.10-7016

Tabliczka przezr.

23.50101.10-7016
23.50103.10-7016
23.50105.10-7016

Nr prod. Nr prod.

Tył oznaczenia

1400 mm 23.50108.10-7016
1740 mm 23.50110.10-7016
2000 mm 23.50112.10-7016

23.50109.10-7016
23.50111.10-7016
23.50113.10-7016

DGB

DGB = szerokość dostępu z dwoma 
podwójnymi ramionami uchylnymi 
Promotion

Tył oznaczenia

Standardowe ramię uchylne ESG 

Ramię uchylne Classic

Ramię uchylne Promotion 

Nr prod. Nr prod.

System ExitGates eGate Colour

Długość Otwarcie na lewą stronę

680 mm 23.20037.00-0001
850 mm 23.20034.00-0001
980 mm 23.20035.00-0001

Otwarcie na prawą stronę

23.20038.00-0001
23.20033.00-0001
23.20036.00-0001

Standardowe ramię uchylne ESG

Standardowe ramię uchylne ESG

Ramię uchylne Classic 

Inne szerokości przejścia i wymagania 
przestrzenne dostępne na zamówienie.

Napisy i znaki na ramionach uchylnych na indywidualne 
zamówienie. Przykłady przedstawiają niestandardowe 
ramiona uchylne.

Tabliczka biała Tabliczka przezr.

Tabliczka biała Tabliczka przezr.

DGB
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POLSKA
WANZL SP. Z O.O.
UL. MSZCZONOWSKA 69
05-830 NADARZYN

TEL. +48 22 739 50 00
FAX +48 22 739 50 01
SPRZEDAZ.PL@WANZL.COM
WWW.WANZL.PL

NIEMCY
WANZL METALLWARENFABRIK GMBH
RUDOLF-WANZL-STRASSE 4
89340 LEIPHEIM

TEL. +49 (0) 82 21 / 7 29-0
FAKS   +49 (0) 82 21 / 7 29-1000
INFO@WANZL.DE
WWW.WANZL.COM

Wanzl na świecie
Siedziby
Oddziały
Agencje


