NAPRAVA ZA
BREZKONTAKTNO
MERJENJE TELESNE
TEMPERATURE

HITRO

ZDRAVJE JE VEDNO NA PRVEM MESTU!
V bodoče vnaprej preprečimo strahotne posledice
epidemije. Z namestitvijo brezkontaktnih merilnikov
telesne temperature na vstopne točke v bolnišnice,
trgovske centre, poslovne stavbe, občinske ustanove,
tovarne, hotelske recepcije, šole, fakultete, sodišča, na
glavne avtobusne in železniške postaje, letališča, v
plačljive parke, muzeje, galerije in druge vhode javnih
poslopij, bomo velik korak bliže temu cilju.

VARNO

Telesno temperaturo posameznika na daljavo
odčita visoko napredni merilnik z infrardečim tipalom
medicinskega razreda in tipalom za merjenje razdalje.

Temperaturo izmeri tako, da dlan ali zapestje (lahko tudi
čelo) napravi približamo na 2 do 8 cm. Pri merjenju
temperature je zelo natančen (± 0.2°C) in tudi hiter:
temperaturo izmeri v manj kot 0.5 sekunde.
Odličen za vnaprejšnje preprečevanje širjenja
virusnih okužb:
Pravočasno, pred vstopom v prostore, kjer se zadržuje
večje število ljudi, opozori na osebe z vročino, ki je
najbolj pogost pokazatelj virusnih obolenj. Merjenje
je hitro in nevsiljivo, pretok zdravih ljudi z njim je tekoč
tudi v kriznih časih.

V času epidemije učinkovito zamenja
varnostnike, policiste, medicinsko
osebje in prostovoljce, ki bi morali
meriti telesno temperaturo na kritičnih vstopnih točkah
(bolnišnice, zdravstveni domovi, letališča, mejni prehodi …)

UČINKOVITO

OPCIJA 1: merilnik in LCD kot
celota z dvojno vrtljivim
nosilcem:
nosilec omogoča prilagoditev
kota merilnika in prilagoditev
višine naprave.
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V KOMBINACIJI Z VELIKIM LCD PRIKAZOVALNIKOM ALI SAMOSTOJNO
Po merjenju temperature merilnik samodejno sproži zvočno opozorilo in
izmerjeno temperaturo izpiše na napravi ter na velikem LCD zaslonu.
Če je izmerjena temperatura višja od mejne, ki je pred nastavljena
na 37.3°C, se sproži alarm, ki 5s zvokovno opozarja na »nevarnost«.
VEČ OPCIJ NAMESTITVE:
Merilnik in LCD zaslon sta dobavljiva kot celota (slika zgoraj)
ali ločeno za primere, ko želimo LCD prikazovalnik namestiti na drugo
mesto, ki bo bolj vidno osebju (na primer ZA sprejemni pult).
MERILNIK: privijačiti v steno ali drugo površino, npr. pri sprejemnem pultu ali pri
prečkah za varnostni pregled pred vstopom. Lahko tudi samostoječ na pultu ali mizi.
LCD prikazovalnik: privijačiti v steno, lahko tudi samostoječ (prisloniti ob površino).
Dimenzije LCD prikazovalnika: 325 x 180 x 60 mm

OPCIJA 2: ločena LCD in merilnik z
nosilcem za prilagoditev kota in
višine naprave:

DRUGE LASTNOSTI:

Merilnik je pripravljen za montažo na
izbrano površino. LCD namestite na
drugo, zanj bolj primerno mesto.

Naprava deluje samostojno, lahko pa služi tudi kot
nepogrešljiva dopolnitev obstoječega varnostnega
sistema na vhodih, kjer so varnostni pregledi neizogibni
(npr. letališča, sodišča, politične ustanove …)
Napajanje: DC 12V, izhod: RS485, povezljiva z drugimi varnostnimi napravami,
Opcija nadgradnje: DA, prenos podatkov o zabeleženih telesnih temperaturah v oblak ali katero drugo
programsko platformo prek povezave v omrežje. Shranjevanje podatkov za naknadno preverjanje.
INFO: MAITIM d.o.o.
T: 01 830 33 60, M: 041 618 253, E: info@maitim.si, S: www.maitim.si

