Αυτόματος σαρωτής θερμοκρασίας υπέρυθρων, για
γρήγορη εξέταση, χωρίς καμία Επαφή.
Ο Αυτόματος σαρωτής θερμοκρασίας είναι ειδικά σχεδιασμένος για να
βοηθήσει στην μάχη ενάντια στον COVID-19 και άλλες λοιμώξεις. Το
θερμόμετρο μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή σε ένα τρίποδο, σε μια
θέση όπου όταν ένας μεγάλος αριθμός ατόμων εισέρχονται σε ένα χώρο
να είναι δυνατόν να λαμβάνονται πολλαπλές μετρήσεις θερμοκρασίας σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Ιδανικά κατάλληλο για είσοδο σε σχολεία,
κτίρια γραφείων, καταστήματα λιανικής, γυμναστήρια κ.λπ.
εκμηδενίζοντας έτσι την ανάγκη ,ένα μέλος του προσωπικού να
προσεγγίζει τους επισκέπτες.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
 Αυτόματη μέτρηση θερμοκρασίας · Υψηλή
ακρίβεια και γρήγορος χρόνος απόκρισης
 Εύκολο / Εύχρηστο και ασφαλές · Μεγάλη απόσταση μέτρησης
 Εξοικονόμηση ενέργειας · Alarm υψηλής θερμοκρασίας
 Τροφοδοσία καλωδίου USB · Μεγάλη οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας
 Κρεμαστό γάντζο ή αυτοκόλλητο · Διαθέσιμο τρίποδο *
 Συνδέεται με υπολογιστή για απομακρυσμένη αποθήκευση
ανάγνωσης και μέτρησης
Προδιαγραφές προϊόντος:
Υπέρυθρη σειρά: LCD οθόνη +32 ως +43ο C
PC οθόνη: 0 ως +50ο C (μόνο επιφάνεια)
Χρόνος απόκρισης: 0,5 δευτερόλεπτα
Απόσταση μέτρησης: 5cm έως 10cm
Ακρίβεια: +/- 0,2 ° C (μεταξύ +34 & + 43 ° C
Θερμοκρασία λειτουργίας: +10 έως + 40 ° C (συνιστάται +15 έως +
35 ° C)
Μέτρηση χωρητικότητας: 999
Ειδοποίηση (Alarm): Κανονικό: 1 μπιπ + πράσινο φως που
αναβοσβήνει
Υψηλή (Hi)> 37,5 ° C: 3 μπιπ + κόκκινο φως που αναβοσβήνει
Μέτρηση: Αυτόματη μέτρηση χωρίς επαφή
Οθόνη: Ψηφιακή οθόνη
Πηγή ισχύος: Σύνδεση USB
Συμβατή μπαταρία: Κατάλληλο για χρήση με μπαταρία λιθίου
18650*
Μέση διάρκεια φόρτισης μπαταρίας: Περίπου μία εβδομάδα
Μέθοδοι εγκατάστασης: Γάντζος, κόλλα διπλής όψης ή τρίποδο *
Καθαρό βάρος: 263 Μεικτό βάρος: 400g
Διαστάσεις προϊόντος: 171mm x 115mm x 140mm
Σημείωση: Δεν πρόκειται για ιατρική συσκευή και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς.
Συνιστούμε τη χρήση ιατρικού θερμομέτρου σώματος για επιβεβαίωση των μετρήσεων υψηλής θερμοκρασίας
* Τρίποδο και επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό - ισχύουν επιπλέον
χρεώσεις

