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MONITORAMENTO DE TEMPERATURA
SEGURO E FÁCIL QUE VOCÊ PODE
CONFIAR
SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO VIRALERT 3

PRECISO

SEGURO

• A fonte de calibração fixa assegura confiabilidade
•	Tecnologia comprovada por mais de 70 anos de
expertise industrial
•	Detecção automática de rosto para melhores pontos
de monitoramento

• Câmara de monitoramento de temperatura sem contato
• Detecta imediatamente temperaturas elevadas da pele
•	Monitora em conformidade com os requisitos de
distanciamento social

FÁCIL
ALARME
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• Controle de usuário intuitivo
• Alarme sonoro e notificação na tela
• Opção de operação automatizada

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL HUMANA

CONCEBIDO PARA MANTER AS PESSOAS
EM SEGURANÇA, INDEPENDENTEMENTE
DE ONDE ESTEJAM

CUIDADOS MÉDICOS

COMERCIAL

ESCRITÓRIOS E FÁBRICAS

PÚBLICO E EDUCAÇÃO

TRANPORTE

ESPORTE E LAZER

Proteja as pessoas de possíveis
portadores de coronavírus e de outras
doenças infecciosas – o VIRALERT
3 monitora os visitantes na entrada
quanto a temperaturas elevadas que
podem indicar febre.
Ao contrário dos termômetros de mão,
que comprometem o distanciamento
social, o sistema de monitoramento
automático VIRALERT 3 examina à

distância, respeitando as normas de
distanciamento social. Alertas visuais e
sonoros fornecem o aviso necessário
para manter todos em segurança.

Atacadista farmacêutico: “Os
colegas apreciam muito o fato
do sistema ter sido instalado”

Desenvolvido por dez anos pelos
líderes mundiais em monitoramento
de temperatura da AMETEK Land,
o VIRALERT 3 é uma solução de
monitoramento em tempo real
segura, precisa e fácil de usar.

Centro médico no Reino Unido:
“Amamos a câmera e o impacto
que ela tem sobre todos, tanto
funcionários como pacientes”

ADVERTÊNCIA
OK

ALARME
LANDVIRALERT.COM
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MONITORAMENTO SEGURO – I MAGEM TÉRMICA INFRAVERMELHA INSTANTÂNEA E NÃO INTRUSIVA
À DISTÂNCIA
– MONITORE VISITANTES SEM DIMINUIR O FLUXO DE PESSOAS
– BASTA TIRAR DA CAIXA E COMEÇAR A USAR
–D
 ESENVOLVIDO POR ESPECIALISTAS LÍDERES MUNDIAIS EM
MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

RESPOSTA RÁPIDA
SIMPLES DE USAR
ALTAMENTE PRECISO

ESPECIFICAÇÕES
PRECISÃO

CAPTOR DE IMAGENS VISUAIS

±0,5 C (±0,9 F) a uma distância de 1 m.
o

o

SOFTWARE
Imagem térmica e visual contínua em tempo real
com detecção automática de rosto. As temperaturas
anormalmente altas são exibidas em vermelho, com
alarmes na tela e de áudio. Calcula a temperatura interna a
partir da temperatura da pele medida.

Sensor colorido CMOS com resolução de 1,2 MP (1280 x
960) a 12 fps.

CAPTOR DE IMAGENS TÉRMICA
Com uma faixa de medição entre 30 e 45 oC (86 e 113 oF),
o captor de imagens possui um campo de visão de 39 x
31o, taxa de frames de <9Hz e resolução de temperatura
de <0,12 oC (<0,22 oF).

FONTE DE REFERÊNCIA DE CORPO NEGRO

CAPTAÇÃO DE IMAGENS
Conecte o dispositivo a um computador local para
necessidades de exibição e energia. Opera entre 10 e 50 oC
(50 e 122 oF).

Alimentada com 5 V (USB) a partir de um adaptador de
energia universal, a fonte de referência de temperatura
fixa está a 38 oC (100,4 oF) para uma precisão/estabilidade
combinada de ±0,2 oC (±0,3 oF).

Aviso Legal: A temperatura da pele humana é afetada por um grande número
de fatores ambientais e fisiológicos. A temperatura elevada da pele facial
pode significar um aumento da temperatura corporal; da mesma forma, uma
temperatura central elevada pode não ser acompanhada por uma temperatura
elevada da pele facial. Os sistemas VIRALERT são sistemas científicos precisos
que devem ser operados estritamente de acordo com o manual de operação
do fabricante. Os sistemas VIRALERT não se destinam nem são projetados para
diagnosticar ou detectar condições médicas, incluindo, entre outros, vírus ou
outras doenças. Os produtos de imagem térmica da AMETEK Land devem ser
utilizados apenas para detectar variações da temperatura da superfície. Se for
detectada temperatura elevada da pele, a descoberta deve ser confirmada por
outros meios, por exemplo, um termômetro clínico aprovado. A ausência de
temperatura elevada da pele não exclui a possibilidade de febre.
As imagens mostradas neste documento são apenas para fins ilustrativos.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
landviralert.com
land.enquiry@ametek.com
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