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BIZTONSÁGOS, PONTOS 
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS, AMIBEN MEGBÍZHAT

PONTOS
• A rögzített kalibrációs forrás biztosítja a     
  megbízhatóságot
• Több mint 70 év iparági tapasztalatok támogatásával
• Automatikus arcfelismerés a legjobb megfigyelési  
  pontokhoz

BIZTONSÁGOS
• Érintés nélküli hőmérséklet-ellenőrző kamera
• Azonnal érzékeli a megemelt bőrhőmérsékletet
• Mérés a szociális távolsági követelményeknek  
  megfelelően

EGYSZERŰ
• Intuitív felhasználói vezérlés
• Hangjelzés és a képernyőn megjelenő értesítés
• Automatizált üzemmód

VIRALERT 3 INTEGRÁLT SZŰRŐRENDSZER
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BIZTONSÁG MEGTARTÁSÁRA TERVEZVE, 
BÁR HOL IS LEGYEN SZÜKSÉG RÁ

WARNING

Védje az embereket a 
potenciális koronavírus 
hordozóktól és más fertőző 
betegséggel megfertőződött 
emberektől. A VIRALERT 
3 belépéskor ellenőrzi a 
látogatók megemelkedett 
hőmérsékletét, amely lázra 
utalhat.
A kézi hőmérőktől eltérően, 

amelyek figyelmen 
kívül hagyják a szociális 
távolságtartást, a VIRALERT 3 
automatikus szűrőrendszer 
olyan távolságból mér, 
amely megfelel a szociális 
távolságtartás szabályainak. 
Mindenki biztonsága 
érdekében látható és 
hallható riasztásokkal 

figyelmeztet.
Az érintkezésmentes 
hőmérséklet mérő 
berendezések területén 
piacvezető AMETEK LAND 10 
évi munkájának eredménye 
a VIRALERT 3. Egy valós 
idejű szűrőrendszer, amely 
biztonságos, pontos és 
könnyen használható.

EGÉSZSÉGÜGY KERESKEDELEM IRODA ÉS GYÁRTÁS

KÖZÖSSÉG ÉS OKTATÁS KÖZLEKEDÉS SPORT ÉS SZABADIDŐ
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LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Jogi nyilatkozat: Az emberi bőr hőmérsékletét számos környezeti és élettani 
tényező befolyásolja. Az arcbőr hőmérsékletének emelkedése jelentheti a test 
belső hőmérsékletének emelkedését; ennek megfelelően a megemelkedett 
belső hőmérséklet nem feltétlenül jár megemelkedett arcbőr-hőmérséklettel.
A VIRALERT rendszerek pontos tudományos rendszerek, amelyeket szigorúan 
a gyártó használati útmutatójának megfelelően kell üzemeltetni. A VIRALERT 
rendszereket nem egészségügyi állapotok diagnosztizálására vagy felderítésére 
szánták illetve tervezték, ideértve, de nem kizárólag, a vírusokat vagy más 
betegségeket. Az AMETEK LAND hő-képalkotó termékeit csak a felületi 
hőmérséklet változásainak felismerésére szabad használni. Emelkedett 
bőrhőmérséklet esetén a mérést más módon is meg kell erősíteni, például 
jóváhagyott orvosi hőmérővel. A megemelt bőrhőmérséklet hiánya nem zárja 
ki a lázat. A dokumentumban bemutatott képek csak illusztrációk.

BIZTONSÁGOS SZŰRÉS     – AZONNALI, NEM-TOLAKODÓ INFRAVÖRÖS HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS TÁVOLSÁGBÓL

GYORS MŰKÖDÉS       – SZŰRI A LÁTOGATÓKAT ANÉLKÜL, HOGY LELASSÍTANÁ AZ EMEBEREK MOZGÁSÁT

EGYSZERŰ HASZNÁLAT   – SPECIÁLIS TELEPÍTÉS ILLETVE BÁRMILYEN KONFIGURÁCIÓ VAGY MÓDOSÍTÁS  
  NÉLKÜL IS MŰKÖDIK.

RENDKÍVÜL PONTOS      – PIACVEZETŐ HŐMÉRSÉKLET-MONITORING SZAKÉRTŐK ÁLTAL FEJLESZTVE

PONTOSSÁG
± 0.5 °C 1 méteres távolságból.

SZOFTVER
Folyamatos élő hő- és vizuális kép automatikus 
arcfelismeréssel. Abnormális magas hőmérséklet 
piros színben jelenik meg a képernyőn hang 
riasztással. Kiszámítja a mag hőmérsékletet a mért 
bőrhőmérsékletből.

KAMERA
Csatlakoztatás egy helyi számítógéphez a képi 
megjelenítéshez és a tápellátáshoz. 10-50 °C 
hőmérséklet tartományban működik.

RÉSZLETES LEÍRÁS

VIZUÁLIS KAMERA
CMOS színérzékelő 1,2 MP (1280 x 960) felbontás 12 kép / 
mp-en.

HŐTÉRKÉP KAMERA
30 - 45 °C mérési tartományban, a képalkotó 39 x 31o 
látómezővel, <9 Hz képkocka sebességgel, és <0,12 °C 
hőmérsékleti felbontás rendelkezik.

FEKETETEST SUGÁR FORRÁS
A tápellátást 5V DC (USB) biztosítja univerzális 
tápegységről. A rögzített hőmérsékleti referencia-forrás 
38 °C ± 0,2 oC együttes pontossággal illetve stabilitással.
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