Уважаеми клиенти,
ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД представя на Вашето внимание възможността да се възползвате от
възможността за участие в Процедури за подбор на проекти по програми ОПИК и ОПИМСП на
Министерство на икономиката, чрез Европейския фонд за регионално развитие:



„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19“

по които можете да се възползвате от подкрепа под формата на безвъзмездна финансова помощ за
реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел
създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19 и осигуряване на
оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.,
за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
За Ваше улеснение ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД предлага професионално консултиране за
кандидатстване по програмите, чрез нашия партньор Ейм консултинг ЕООД
ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД като дългогодишен и доказан дистрибутор на измервателна апаратура,
като отговорен и съпричастен бизнес партньор в процесите на реорганизация и адаптация на работата на
своите партньори и клиенти в контекста на пандемията от COVID-19 представя

Система за скрининг на температура на човешкото тяло
която ще Ви даде възможност за безопасна работна среда и сигурен контрол на достъпа.
Моля да се запознаете с нашето ценово предложение и подробна информация за vIRalert 3 в
следващите редове.

С уважение,
Данаил Георгиев
Управител

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ Описание

1 VIRALERT 3 Система за скрининг на телесна температура без PC
/ Tablet
Високоточна система за измерване на температурата на
човешкото тяло с термо и визуални детектори, интегрирани с
черно тяло на единична платформа.
Системата включва:
-Интегрирани термични и визуални детектори
-Референтен източник на черно тяло със захранващ адаптер
-Свързващ кабел
* не включва необходимия за експлоатация таблет / лаптоп /
компютър /
** цената не включва монтаж и обучение
Гаранция: 12 месеца.
Срокове на доставка: Между 3 и 4 седмици, считано от датата на поръчка.

С уважение,

Данаил Георгиев
Управител
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Цена GBP,
без ДДС
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БЕЗОПАСНО | ЛЕСНО | ТОЧНО

СИСТЕМА ЗА СКРИНИНГ
НА ТЕМПЕРАТУРА
НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

LANDVIRALERT.COM

ЛЕСНО И ТОЧНО ТЕМПЕРАТУРНО
ИЗМЕРВАНЕ, ЗАСЛУЖАВАЩО ДОВЕРИЕ

ТОЧНО

БЕЗОПАСНО

• Фиксираният калибратор гарантира надеждност
• Подкрепен от 70+ години опит в индустрията
• Автоматично разпознаване на лица за най-точно
наблюдение

• Безконтактна камера за наблюдение на температурата
• Незабавно открива повишена температура на кожата
• Сканира в съответствие с изискванията за социална дистанция

ЛЕСНО
• Интуитивен потребителски контрол
• Звукова аларма и известие на екрана
• Опция за автоматизирана работа

ПРОЕКТИРАНИ ДА ЗАЩИТАВАТ ХОРАТА,
КЪДЕТО И ДА СА

ПУБЛИЧНИ МЕСТА И ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ

Защитава хората от потенциални
от разстояние, което отговаря на
носители на коронавирус и такива с
социалното дистанциране.
други инфекциозни заболявания
Визуални и звукови аларми
VIRALERT 3 сканира посетителите при
извеждат предупреждения
влизане за повишена температура,
за да са всички в безопасност.
състояние което може да показва
Разработен в продължение на десет
треска.
години от AMETEK Land’s водещи в света
За разлика от ръчните термометри,
експерти за наблюдение на
които компрометират социалното
температурата, VIRALERT 3 е решение за
дистанциране автоматичната
сканиране в реално време, което е
система VIRALERT 3 сканира
безопасно, точно и лесно за използване.

LANDVIRALERT.COM

СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

National Pharmaceutical
Wholesaler: "Colleagues are
really appreciative that it’s
been installed"
UK Medical Centre: "We love
the camera and the impact
it’s having on everyone…
staff and patients"
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БЕЗОПАСЕН СРИНИНГ – МОМЕНТАЛНО, БЕЗКОНТАКТНО ИНФРАЧЕРНО ТЕРМИЧНО ИЗМЕРВАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
БЪРЗ ОТГОВОР – НАБЛЮДАЙТЕ ПОСЕТИТЕЛИТЕ БЕЗ ЗАБАВЯНЕ НА ПОТОКА НА ХОРАТА
ЛЕСНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ – ГОТОВА ЗА РАБОТА ДИРЕКТНО ОТ ОПАКОВКАТА
ВИСОКА ТОЧНОСТ – РАЗРАБОТЕНО ОТ СВЕТОВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРА

ТОЧНОСТ
o

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИЗУАЛНО
o

±0.5 C (±0.9 F) на разстояние 1 м.

CMOS цветен сензор 1.2 MP (1280 x 960) резолюция при 12 fps.

СОФТУЕР

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕРМИЧНО

Непрекъснато термично и визуално изображение на
живо с автоматично разпознаване на лица. Анормални
високи температури показани в червено, с екранни и
аудио аларми. Изчислява основната температура от
измерената температура на кожата.

С обхват на измерване между 30 и 45 oC (86 to 113
o
F), със зрително поле 39 х 31 °, честота на кадрите от <9Hz и
температурна разделителна способност <0.12 oC (<0.22 oF).

ВИЗУАЛИЗАТОР
Свързва се с локален компютъра, от който използва
дисплей и захранване. Работи между 10 и 50 oC (50 до
122 oF).

РЕФЕРЕНТЕН ИЗТОЧНИК ЗА ЧЕРНОТО ТЯЛО
Захранван от 5V DC (USB) от универсален захранващ
адаптер, референтният източник на фиксирана температура
е при 38 oC (100.4 oF) за комбинирана точност / стабилност
на ±0.2 oC (±0.3 oF).

Отказ от отговорност: Температурата на човешката кожа се влияе от голям
брой външни и физиологични фактори. Повишената температура на
кожата на лицето може да означава повишена основна температура на
тялото; съответно повишената основна температура може да не е
придружена от повишена температура на кожата на лицето.
Системите VIRALERT са точни научни системи, които трябва да работят
стриктно в съответствие с ръководството за експлоатация на
производителя. Системите VIRALERT не са предназначени, нито са
предвидени за диагностика или откриване на медицински състояния,
включително, но не само, вируси или други заболявания. Продуктите за
термично изобразяване AMETEK Land трябва да се използват само за
откриване на вариации на повърхностната температура. Ако се установи
повишена температура на кожата, констатацията трябва да бъде
потвърдена с други средства, например одобрен медицински
термометър. Липсата на повишена температура на кожата не изключва
треска.
Изображенията, показани в този документ, са само с илюстративна цел.
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