


AUTOMATA 
TESTHŐMÉRŐ KAPU

Kiváló megoldást keres nagyobb 
létszámú beléptetésre 
testhőmérséklet ellenőrzéssel, 
teljesen érintésmentesen, emberi 
közreműködés nélkül?

Megoldásunk a speciális 
hőérzékelő kamerával felszerelt 
egyedi rendszerünk!



HOGYAN MŰKÖDIK?

A beépített speciális kamera ellenőrzi a kapun 
átsétáló személyek testhőmérsékletét! A 
mérési pontosság +/- 0,5 Celsius fok.

Ellenőrzési folyamat

Amennyiben a személy testhőmérséklete eléri 
a beállított értéket a kapu hang és 
fényjelzéssel reagál.

Visszajelzési értesítés

Szoftveresen összeköthető és adatbázisban 
gyűjthetőek a riasztások, így akár országos 
napi kimutatást is készíthetünk a 
hőemelkedéssel rendelkező személyekről.

További lehetőségek



TECHNIKAI PARAMÉTEREK
Alumínium profilváz festett lemezburkolattal, padlóhoz 
rögzíthető lábakkal. Elől és hátul piros és zöld LED 
fényjelzéssel plusz hangjelzés.
Érintő kijelzős monitor, beépített PC-vel. Professzionális, 
automata testhőmérséklet mérő kamera, képrögzítési 
funkcióval.

+/- 0,5 celsius fok
Pontosság

2-6 méter
Mérési távolság

0,5 másodperc
Riasztási idő

12 hónap
Garancia

510 x 950 x 2250
Mérete



EGYÜTT EGÉSZSÉGESEN!
Az emberi ellenőrzés során számtalan eshetőség van, mely elősegíti a vírus terjedését. Ezáltal veszélyezteti az emberek 

egészségét, a gyártás zavartalan működését. 

Ismerje meg, hogy milyen kihívásokra reagál a testhőmérséklet ellenőrző kapu!

24 órás üzembiztos 
megoldás emberi erőforrás 

nélkül!

Folyamatos 
rendelkezésreállás

Nincs lehetőség 
gondatlanságból kihagyott 

mérésre.

Emberi 
döntéshozatal 

mentes vizsgálat
Nincs szükség emberi 

érintkezésre a 
testhőmérséklet 
megméréséhez!

Érintésmentes
ellenőrzés

Nincs feltorlódás és 
türelmetlenkedő hangulat.

Tömeges és gyors 
beléptetés



KIEMELT FELHASZNÁLÁSI
TERÜLETEK
Az emberi ellenőrzés során számtalan eshetőség van mely 
kockáztatja a vírus terjedését. Ezáltal veszélyezteti az 
emberek egészségét, a gyártás zavartalan működését.

A gyártás védelmében egy teljesen automatizált rendszer, mert 
megszünteti az emberi mulasztásokat és a direkt torzításokat.

Gyártó vállalatok

A kihelyezés után mind a dolgozók, mind az irodába belépő és kilépő 
emberek szűrésen esnek át. Megkerülhetetlenül.

Iroda épületek

Zavartalan beléptetési lehetőség, teljes bizonyossággal a hőmérséklet 
emelkedésre!

Közintézmények

Minden, az országba belépő embert testhőmérséklet alapján lehet szűrni. 
Egyszerű és nem lehet kijátszani.

Repülőterek és államhatárok

A kritikus forgalmú kereskedelmi egységek bejáratánál kivétel nélkül 
szűrésre kerülhetnek az emberek!

Bevásárlóközpontok



PARTNEREINK

„EGY PRECÍZ, FÉMES JÖVŐ!”



BORSODI MŰHELY KFT.
+36-20-468-7227

testhokapu@borsodimuhely.hu

testhokapu.hu


