Tablični merilnik
MBTF-31 po novem na
voljo tudi z aplikacijo
za preverjanje
digitalnih COVID potrdil.

USTAVIMO
COVID-19

Brez dotikanja površin,
zanesljivo, natančno, več funkcionalno.

Brezkontaktni merilniki
telesne temperature
za vstopne točke:
katalog 2021

ZDRAVJE JE ZA VSE NAS NAJDRAGOCENEJŠE. VARUJMO GA NA VSAKEM
KORAKU.
Zato v bodoče poskusimo vnaprej preprečiti strahotne posledice epidemij. 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.

HITRO

VARNO

UČINKOVITO

Brezkontaktni IR merilniki telesne temperature iz naše ponudbe so nova, inovativna in
izjemno praktična rešitev za merjenje vročine na vseh vstopnih točkah, kjer se dnevno
zadržuje večje število ljudi. Izdelani so bili kot odgovor na pandemične razmere v svetu
in kot pripomoček pri preprečevanju širjenja korona virusne okužbe Covid-19 ali katerih
koli drugih virusnih okužb. Vse naprave (lahko) delujejo brez zbiranja osebnih podatkov
in niso podvržene GDPR-ju!

Brez vsakršnega dotikanja
površine naprave:
Telesno temperaturo posameznika
naprave na daljavo odčitajo z visoko
naprednimi in visoko kakovostnimi
merilniki temperature ter tipali za
merjenje razdalje. Za to porabijo
manj kot sekundo!

Odlične za vnaprejšnje preprečevanje širjenja virusnih okužb:
Pravočasno, pred vstopom v prostore, kjer se zadržuje večje število ljudi, z alarmom
opozorijo 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 zamenjajo varnostnike, policiste, medicinsko osebje in
prostovoljce, ki bi morali meriti telesno temperaturo na kritičnih vstopnih točkah: bolnišnice
zdravstveni domovi, letališča, mejni prehodi, podjetja, industrija, raznovrstne ustanove …

Brezkontaktni
termometer
MBT-21
Telesno temperaturo posameznika na
daljavo odčitata IR merilnik temperature
in tipalo za merjenje razdalje.
Temperaturo izmeri tako, da čelo
napravi približamo na 5 do 10 cm. Pri
merjenju temperature je zelo
natančen (± 0.2°C) in tudi hiter:
temperaturo izmeri v cca. 0.5 sekunde.

Tehnični podatki:
Natančnost merjenja
opozorilo ob previsoki
temperaturi

±0.2 °C
utripanje lučk pri strani in glasovno opozorilo:
»Di di di …«

merilna razdalja

5 – 10 cm

odzivni čas
napajanje
vhod
namestitev

0.5 s
prek USB kabla ali baterije
USB DC 5V
pritrditev nosilca (stojala) na spodnji strani
naprave / viseča z dvostranskim lepilom /
viseča 

dimenzije
teža izdelka
zahtevana temperatura
prostora
razpon merjenja
temperature
zaslon
stanje pripravljenosti

170 x 115 x 140 mm
350g (500g z embalažo)
15 – 35 °C
0 – 50 °C
digitalni
po 5s (utripanje rdečih lučk)

Brezkontaktni termometer MBT-22
Telesno temperaturo posameznika na daljavo odčitata
visoko napredni in visoko kakovostni IR merilnik temperature
ter tipalo za merjenje razdalje. Temperaturo izmeri tako, da čelo
(poleti lahko tudi zapestje ali dlan) 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.
Po merjenju temperature merilnik samodejno sproži zvočno opozorilo
in izmerjeno temperaturo izpiše na napravi. Če je izmerjena temperatura
višja od mejne, ki je pred nastavljena na 37.3°C, se sproži alarm, ki 5s
zvokovno opozarja na »nevarnost«.

DELOVANJE NAPRAVE:
Naprava deluje samostojno! Lahko pa služi tudi kot dopolnitev
obstoječega varnostnega sistema na vhodih, kjer so varnostni pregledi neizogibni
(npr. letališča, sodišča, politične ustanove …), saj je povezljiva z drugimi napravami.

OPCIJA: sledenje meritvam in nastavitve v programu TempGuardian: Merilnik se prek USB kabla
poveže z osebnim računalnikom (USB vmesnik se nahaja na zadnji strani merilnika). Računalnik zazna
merilnik na COM portu, nato v programu izberete COM port in se povežete.
Program TempGuardian v pregledni tabeli beleži:
1)izmerjeno telesno temperaturo,
2)temperaturo okoliškega zraka,
3)status zaznane meritve: »Normal« (normalna telesna temperatura) / »Fever« (vročina)
4)čas in datum meritve.
Vse te meritve lahko izvozite v EXCEL tabelo, v programu pa lahko spremenite tudi mejno temperaturo,
pri kateri se sproži alarm za »nevarnost«.

DVOJNO PRILAGODLJIV NOSILEC:
omogoča prilagoditev kota in višine naprave.

OSTALE LASTNOSTI MBT-22:
1)vgrajen inteligentni algoritem temperature,
2)Vmesnik (vhod / izhod): USB,
3)napajanje: DC12V, priložen adapter AC-230V,
4)priporočeno temperaturno okolje: 15 ~ 40°C,
5)vgrajeno visokokakovostno IR tipalo.

POSEBNO V ZIMSKIH MESECIH, KO PRIDEMO
OD ZUNAJ V NOTRANJI PROSTOR IN IMAMO
HLADNE DLANI, PRIPOROČAMO
ODČITAVANJE TEMPERATURE S ČELA!

MONTAŽA: naprava je samostoječa (na mizi,
pultu). Dobite jo v kompletu s podstavkom, ki pa je
pred pripravljen tudi za stensko montažo (napravo
lahko privijačite na izbrano površino, ki ni nujno
stena).

NAPRAVA DELUJE BREZ ZBIRANJA
OSEBNIH PODATKOV IN NI
PODVRŽENA GDPR-JU.

Brezkontaktni termometer z ločenim
prikazovalnikom MBT-22DL
Naprava MBT-22 z vsemi zgoraj opisanimi lastnostmi in
dodatnim prikazovalnikom – besedilni prikazi so v
slovenskem jeziku! Velikost zaslona: 325 x 100 x 20 mm

Za merjenje temperature oseba na 2 do 8 cm približa čelo (poleti lahko tudi dlan ali zapestje) napravi MBT22. V hladnih zimskih mesecih za najbolj točno odčitavanje telesne temperature, priporočamo odčitavanje
s čela, saj so naše dlani lahko zelo hladne. Po pol sekunde se izmerjena temperatura izpiše tudi na
ločenem zaslonu, ki ga lahko namestite ločeno od naprave MBT-22. Če oseba nepravilno pristavi dlan, kot
na sliki zgoraj, se na ločenem zaslonu izpiše »PONOVI«, s čimer zahteva ponovitev merjenja telesne
temperature. Previsoka telesna temperatura se na zaslonu izpiše v rdeči barvi, obenem pa se sproži glasno
alarmno opozorilo. Normalna telesna temperatura se izpiše v zeleni barvi, v stanju pripravljenosti pa na
zaslonu piše »MERILNIK«.
MONTAŽA:
Merilnik MBT-22 se privijači v steno ali v drugo površino, npr. pri sprejemnem pultu ali pri prečkah za
varnostni pregled pred vstopom. Lahko je tudi samostoječ na pultu ali mizi. LCD prikazovalnik se
privijači v steno, lahko je prav tako samostoječ (se ga prisloni ob površino).

Brezkontaktni termometer
s prikazovalnikom MBT-22D
Naprava MBT-22 z dodatnim prikazovalnikom, ki ni ločljiv od merilnika.
Besedilni prikazi na zaslonu so v slovenskem jeziku!
Velikost zaslona: 325 x 180 x 20 mm

Za merjenje temperature oseba na 2 do 8 cm približa čelo (poleti lahko tudi dlan ali zapestje) napravi MBT22. V hladnih zimskih mesecih za najbolj točno odčitavanje telesne temperature, priporočamo odčitavanje
s čela, saj so naše dlani lahko zelo hladne. Po pol sekunde se izmerjena temperatura sočasno izpiše na
merilniku in tudi na velikem prikazovalniku. Če oseba nepravilno pristavi dlan, se na prikazovalniku izpiše
»PONOVI«, s čimer zahteva ponovitev merjenja telesne temperature. Previsoka telesna temperatura se na
zaslonu izpiše v rdeči barvi, obenem pa se sproži glasno alarmno opozorilo. Normalna telesna temperatura
se izpiše v zeleni barvi, v stanju pripravljenosti pa na zaslonu piše »MERILNIK«.
MONTAŽA:
Naprava MBT-22D kot celota (merilnik in prikazovalnik v enem) je na hrbtni stranici pripravljena, da se jo
privijači v steno ali v drugo površino, npr. pri sprejemnem pultu.

C

Brezkontaktni tablični termometri
s prikazovalnikom, funkcijo preverjanja
nošenja maske in opcijo kontrole pristope,
bodo v kratkem na voljo z dodatno aplikacijo
za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil.
TABLICA LAHKO DELUJE BREZ ZBIRANJA
OSEBNIH PODATKOV (SE UPORABLJA SAMO ZA MERJENJE
TEMPERATURE, PREVERJANJE NOŠENJA MASKE in ODČITAVANJE
QR KODE). KOT TAKA NI PODVRŽENA GDPR-JU.
Sicer gre za več funkcijski in z računalnikom povezljiv tablični
računalnik s številnimi nastavitvami, ki ugodijo željam in potrebam
določenega podjetja / fizične osebe.
Pred kontrolno točko naprava samodejno izmeri telesno temperaturo
posameznika na ±0.2°C natančno. Lahko preverja tudi nošenje zaščitne maske,
če je le-ta obvezna, in izpolnjevanje pogoja PCT. Nato odobri prehod
oziroma sproži zvočno opozorilo, če je izmerjena temperatura previsoka,
če zazna, da na obrazu ni maske, oz. če QR koda ni veljavna.
Hkrati nudi opcijo prepoznavanja obrazov pod masko ali brez maske.

Deluje samostojno ali v povezavi z računalnikom
oziroma telefonom (LAN, Wi-Fi, 4G in Bluetooth).
Telesno temperaturo posameznika na daljavo odčita
vgrajeni visoko napredni in visoko kakovostni
IR merilnik telesne temperature s pomočjo
natančnega tipala za merjenje razdalje.
Temperaturo izmeri s čela na razdalji 20 do 80 cm
(optimalno merjenje je na razdalji 50 cm).
Zvočna opozorila in besedilni prikazi na zaslonu so
lahko v poljubnem, tudi v slovenskem jeziku.
Tehnične lastnosti:
Natančnost merjenja temp. (vrednost odstopanja):
+/- 0.2°C (znotraj območja do 50 cm razdalje).
Razpon temperature: - 40 ~ 125°C
Priporočeno temperaturno okolje: 15 ~ 40°C
Napajanje: DC12V, priložen adapter AC-230V
Velikost prikazovalnika – 8''
(zaslon ultra visoke ločljivosti)
Omogoča živo/takojšnje prepoznavanje obrazov
na daljavo (»binocular camera«).

Velika podatkovna baza za shranjevanje obrazov
(do 20.000). Obraz prepozna zelo hitro, v 300 ms.
Odlično se prilagodi svetlobi v prostoru: delovanje prilagodi slabi ali
močni osvetlitvi. Deluje tudi ponoči.
Bogata strojna oprema in vmesniki:
Vgrajeno 100M, Ethernet port, WiFi, 4G, Bluetooth, izhod RS485, avdio vmesnik,
1x relejni izhod, TF kartica, USB, RFID, QR koda in drugi vmesniki.
Podpora Wiegand protokolu.
Operacijski sistem: Android.
Objektiv: goriščna razdalja 1 / 2.7˝, 2 mio pikslov, maksimalna
izhodna resolucija: 1920 x 1080 @ 30fps (povsem jasna slika).
Podpira 2D in 3D digitalno zmanjševanje slikovnih motenj.
Možna uporaba merilnika za pristopno kontrolo.
Dostopen SDK kit (razvojni kit).

UPORABA SISTEMA ZA PRISTOPNO KONTROLO:
Z namestitvijo »Face Recognition Management System« programske opreme se naprava spremeni v
kontrolno-pristopni sistem za trenutni in tudi arhivski nadzor nad prihodi / odhodi obiskovalcev in
zaposlenih.

Programska oprema med drugim nudi:
1) povezavo z osebnim računalnikom / strežnikom,
2) pregledno spremljanje dogajanja na vstopni točki (izmerjene telesne temperature, preverjanje nošenja
mask, čas prihodov / odhodov …),
3) ustvaritev baze: vnos, shranjevanje in urejanje osebnih podatkov ter fotografij zaposlenih,
4) arhivsko preverjanje in iskanje po zabeleženih podatkih,
5) nastavitev številnih parametrov, med njimi vnos logotipa in naziva podjetja, ki se prikaže na zaslonu ob
vklopu naprave, ter urejanje glasovnih sporočil. Velika prednost je na primer nastavitev parametra mejne
vrednosti temperature za opozorilni alarm in kompenzacijskega faktorja, kar v zimskem času pride še
kako prav.

NAMESTITEV NAPRAVE IN MONTAŽA:
Izbira lokacije:
Napravo MBTF-31C je treba namestiti na izbrano vstopno točko pred
varnostne rešetke, če so, tako, da bo kamera čim lažje zajela obraz
obiskovalca. Priporočena višina namestitve MBTF-31C je od 1.4 do 1.6
metra. Da zagotovite učinkovito, takojšnje, nemoteno in točno odčitavanje
telesne temperature obiskovalca, naj bo razdalja med napravo in točko
zbiranja za prišleke med 0.3 in 0.8 metra (najbolje 0.5 metra).

Zahteve za pravilno delovanje naprave:
Temperatura okolja mora biti med + 15 in 40 °C, prav tako se moramo
izogniti možnostim hitrih sprememb temperature v okolju (npr. prepihu,
sunkom vetra ipd.). V bližini naprave ne smejo biti nameščeni toplotni
sevalniki, reflektorji, klimatske naprave ali
infrardeči sevalniki.
Veter in zunanje okolje: naprava je sicer vodoodporna (standard IP65), a
priporočeno jo je namestiti na vhodno točko v notranjosti prostora, da se
prepreči morebitne motnje v delovanju zaradi vetra, mraza, vročine in
neposredne sončne svetlobe.

Številne opcije namestitve / montaže: stenska, s podstavkom,
različna stojala z avtomatskimi razkuževalniki ali brez in namestitev
na sisteme za odpiranje vrat (na točke že obstoječe kontrole pristopa).

MBTF-31C s talnim stojalom

V prodaji:
MBTF-31C z namiznim podstavkom:

Možna dobava drugih stojal (po dogovoru),
lahko z razkuževalnikom ali brez.
Za dodatne informacije nas pokličite na 01 830
33 60, na 041 618 253 ali pa nam pišite na
info@maitim.si.
MBTF-31C s talnim stojalom in avtomatskim
razkuževalnikom:

Naprava MBTF-31CSR na talnem stojalu z
avtomatskim razkuževalnikom je izjemno
vsestranska: 1)izmeri telesno temperaturo, 2)preveri nošenje maske, 3)preveri izpolnjevanje pogoja PCT
in 4) razkuži dlani obiskovalca, s čimer se znatno pospeši hitrost prehoda obiskovalcev.

Na ta način se znatno pospeši hitrost prehodov obiskovalcev.

V varno prihodnost z nami.
MAITIM d.o.o.
Kamniška 39
1241 Kamnik
Slovenija
Tel: 01 830 33 60
Mobilna številka: 041 618 253
E-mail: info@maitim.si
www.maitim.si, www.smouchi.com, dobraizbira.si

