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СИСТЕМА ЗА СКРИНИНГ
НА ТЕМПЕРАТУРА
НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
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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,
които компрометират социалното експерти за наблюдение на
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 температурата на сърцевината
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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