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Despre sistemele de control acces 
Sistemele de control acces, pentru autovehicule sau pentru personal, sunt omiprezente în jurul 
nostru. Ele pot controla accesul în diverse zone resticționate prin dispozitive specifice: ușa de la 
intrarea în sediul firmei la care lucrăm, bariera de la intrare în parcarea de la mall, turnichetul de la 
metrou etc.  

Toate aceste sisteme “mainstream” sunt sisteme care, pentru a activa accesul în zona 
restricționată, necesită o acțiune voluntară din partea utilizatorului: se atinge cu un card un cititor 
de carduri – ușa se deschide, se apasă un buton – bariera se ridică, se introduce cardul magnetic în 
locul dedicat – turnichetul se deblochează.  

Totodată, aceste sisteme au rol de identificare (nominală sau nu) al celui care pătrunde în zona 
restricționată, ulterior permițând ieșirea prin sisteme de control acces simalare (cazul ieșirii din 
sediul firmei la care lucrăm, la sfârșitul programului, sau al ieșirii de la mall, după ce am validat 
parcarea) sau permițând ieșire necontrolată (ieșirea de la metrou).  

 
Sistemele automate de control acces PHILRO Industrial 
Sistemele automate de control acces permit accesul în zonele restricționate în mod automat, fără 
ca utilizatorul să realizeze o acțiune voluntară pentru asta (“hands-free”). Acest tip de sisteme are 
aplicații în zone în care fluidizarea traficului este la fel de importantă ca identificarea nerestrictivă 
a celor ce tranzitează poarta de acces. 

Sistemele realizate de PHILRO Industrial sunt sisteme inteligente, care pot folosi mai multe tipuri 
de tehnologii, în funcție de cerințele aplicației: ANPR (Automatic Number Plate Recognition)pe 
bază de machine vision, etichete RFID (Radio Frequency IDentification), beacon-uri de tip BLE 
(Bluetooth Low Energy, sau Bluetooth Smart), chiar și aplicații instalate pe telefoane mobile. 
Sistemele sunt controlate de un computer embedded și conectate într-o rețea locală sau la cloud. 
Simpla apropiere a unui utilizator înregistrat de poarta de acces (barieră sau ușă, de exemplu) va 
comanda deschiderea sau deblocarea acesteia, permițând utilizatorului să o tranziteze fără a se 
opri pentru alte operații suplimentare.  

Exemple: bariere auto în zone cu trafic intens, uși de intrare pentru personal în secții de producție, 
uși automate în spitale pentru accesul pacienților pe targă sau în scaun cu rotile, uși ale secțiunilor 
de depozit pentru mărfuri transportate cu motostivuitoare / transpaleți etc. Aceste aplicații 
necesită operativitate maximă, iar timpul necesar pentru confirmarea identității și permiterea 
accesului poate duce la întreruperi semnificative ale fluxului de trafic și la un disconfort pentru 
utilizatori.  

Utilizând sistemele automate pentru control acces se va putea ști permanent cine a tranzitat 
poarta de acces, dar fără a crea “bottleneck-uri”. În cazurile în care există și supraveghere umană, 
aceste sisteme degrevează portarul de sarcina de a acționa bariere / porți de acces, permițându-i 
să se dedice altor sarcini din fișa postului. 
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Sisteme automate de acces auto pe bază de ANPR 
Sistemul ANPR PHL-GATE, produs de compania PHILRO Industrial, este un dispozitiv de tip plug-
and-play („embedded system ready to business”), care procesează intern imaginile preluate de 
camerele video și trimite datele de identificare ale vehiculelor către unitatea centrală din rețeaua 
internă sau în cloud, acestea fiind însoțite și de imaginea numărului placuței de înmatriculare.  

Sistemul identifică în mod direct orice vehicul aflat în circulație pe străzile de la noi din țară, cu 
plăcuțe de înmatriculare românești sau străine. Rata de detecție este de peste 98%, calitatea 
imaginilor preluate și procesate fiind aceeași în orice condiții de funcționare, atât d.p.d.v. meteo 
cât și de iluminare ambientală, inclusiv noaptea, și chiar și împotriva farurilor aprinse.  

Sistemul funcționează complet automat, permițând accesul vehiculelor înregistrate imediat ce 
numerele de înmatriculare ale acestora sunt identificate. 

Caracteristici: 

– nu necesită alte dispozitive pentru identificarea vehiculelor; 
– compară numărul de înmatriculare detectat cu cele înregistrate în baza de date și comandă 

deschiderea porții de acces; 
– necesită oprirea de foarte scurtă durată (1-2 secunde) în dreptul porții de acces (barierei), 

pentru identificarea numărului de înmatriculare; 
– pentru vehicule neînregistrate, accesul poate fi comandat manual, de către un portar, sau 

printr-o comandă de la distanță dată de o persoană abilitată (exemplu: se sună la un număr 
predefinit de telefon sau se folosește o aplicație de mobil care comandă de la distanță 
deschiderea barierei); 

– sistemul poate avea integrate camere de supraveghere, prin se pot prelua imagini cu toate 
vehiculele care tranzitează poarta de acces (nu doar cele înregistrate în sistem sau care 
comandă permiterea accesului), pentru analize ulterioare. 
 

Sisteme automate de acces auto pe bază de RFID 
Sistemele automate cu RFID necesită aplicarea unei etichete RFID pe parbrizul mașinii (similar 
sistemului de vignete din mai multe țări europene), la detectarea cărei se permite accesul prin 
poarta de acces. Sistemul funcționează complet automat, permițând accesul vehiculelor 
înregistrate imediat ce sunt identificate, distanța de identificare fiind de ordinul metrilor. 

Caracteristici: 

– necesită plasarea unei etichete RFID în parbrizul autovehiculului; 
– deschiderea porții de acces (barierei) este imediată, nu necesită oprirea autovehiculului; 
– pentru vehicule neînregistrate, accesul poate fi comandat manual, de către un portar, sau 

printr-o comandă de la distanță dată de o persoană abilitată (exemplu: se sună la un număr 
predefinit de telefon sau se folosește o aplicație de mobil care comandă de la distanță 
deschiderea barierei); 

– sistemul poate avea integrate camere de supraveghere, prin se pot prelua imagini cu toate 
vehiculele care tranzitează poarta de acces (nu doar cele înregistrate în sistem sau care 
comandă permiterea accesului), pentru analize ulterioare. 
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Sisteme automate de acces auto pe bază de BLE 
Sistemele automate care utilizează tehnologie BLE se bazează pe detecția semnalului radio emis 
de o “baliză” (beacon) Bluetooth, la detectarea cărei se permite accesul prin poarta de acces. 
Sistemul funcționează complet automat, permițând accesul vehiculelor înregistrate imediat ce 
sunt identificate. Identificarea se face de la distanță de 10-20 de metri, singura condiție fiind ca 
beacon-ul respectiv să se afle în autovehicul.  

Caracteristici: 

– necesită prezența unei balize (beacon) Bluetooth în interiorul autovehiculului, care 
funcționează ca o telecomandă “hands-free”: detectarea sa la apropierea de poarta de acces 
determină permiterea accesului; 

– deschiderea porții de acces (barierei) este realizată de la distanță mare, nu necesită încetinirea 
sau oprirea autovehiculului; 

– pentru vehicule neînregistrate, accesul poate fi comandat manual, de către un portar, sau 
printr-o comandă de la distanță dată de o persoană abilitată (exemplu: se sună la un număr 
predefinit de telefon sau se folosește o aplicație de mobil care comandă de la distanță 
deschiderea barierei); 

– sistemul poate avea integrate camere de supraveghere, prin se pot prelua imagini cu toate 
vehiculele care tranzitează poarta de acces (nu doar cele înregistrate în sistem sau care 
comandă permiterea accesului), pentru analize ulterioare. 

 
Dezvoltări software 
Sistemele automate de control acces produse de PHILRO Industrial pot fi adaptate în mod flexibil 
oricărei aplicații de control acces, pentru personal, vehicule industriale sau vehicule rutiere. Echipa 
de dezvoltare software a PHILRO Industrial implementează, pentru fiecare sistem în parte, 
funcționalitățile specifice rezultate din cerințele clientului și din specificațiile proiectului. Toate 
aplicațiile software dezvoltate pentru acest tip de sisteme pot fi conectate sau integrate cu 
sistemele informatice ale clienților, permițând transmiterea automată a datelor și trasabilitatea 
proceselor. 
 

Pentru a vedea o aplicație complexă de control acces prin ANPR, cântărire auto și automatizare,  
realizată de PHILRO Industrial, puteți accesa www.cantarerutiere.com. 
 

 

 

 

 

 

 

Pentru orice detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați! 
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