
Kūno temperatūros matavimo ir 

įėjimo kontrolės sistema

•  RENGINIAMS (arenoms, stadionams ir kt.)

•  MOKYMO ĮSTAIGOMS

•  PARDUOTUVĖMS

•  LIGONINĖMS

•  MAITINIMO ĮSTAIGOMS

•  ĮMONĖMS IR ĮSTAIGOMS

•  KITOMS MASINIŲ SUSIBŪRIMŲ VIETOMS



Bekontaktis, tikslus kūno temperatūros 

matavimas infraraudonųjų spindulių 

termometru

KŪNO TEMPERATŪROS MATAVIMO IR ĮĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA

Garso/šviesos signalas 
(kai temperatūra aukštesnė nei nustatyta leistina)



PLANŠETĖS PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Nereikalauja papildomos 

infrastruktūros 
(pagrindo, patalpos, tinklų ir pan.)

Maksimaliai ribojamas infekuotų 

asmenų pateikimas į objektą. 

Skirta Covid-19 epidemijos bei kitų 

virusinių susirgimų plitimo 

prevencijai

Efektyvi ir greita (~2 sekundžių ) 

kiekvieno praeinančio asmens 

kūno temperatūros kontrolė

Išmani veidų atpažinimo 

sistema ir identifikavimas
(funkcija gali būti išjungta 

visuomeniniuose objektuose)

Galimybė perduoti ir išsaugoti 

duomenis, juos panaudojant 

analizei ir stebėjimui

Pilnai automatizuota, 

nereikalingas pastovus 

budėjimas/priežiūra

Kalbų pasirininkimas



AUTOMATINĖ RANKŲ DEZINFEKAVIMO SISTEMA

Automatinis rankų dezinfekavimas, 

naudojant sensorinį bekontaktį 

rankų dezinfekanto dozatorių.



GARŲ DEZINFEKAVIMO SISTEMA

Greita dezinfekavimo garais procedūra, užtrunkanti tik 5 sekundes.

AKVABON DE210 yra veiksmingas dezinfekantas nuo COVID-19 

(Coronavirus Disease 2019) viruso, specialiai paruoštas naudoti 

dezinfekcijos tuneliuose. Produktas yra saugus žmonėms, netoksiškas. 

AKVABON DE210 yra itin greitai ir visiškai biologiškai skaidus.

AKVABON DE210 yra skystas, natrio hipochlorito pagrindu pagamintas 

produktas. Natrio hipochloritas yra plačiai naudojamas vandens 

dezinfekavimui baseinuose, oro kondicionavimo sistemose ir kt. Natrio 

hipochloritas yra stiprus oksidatorius. Vandeniniame tirpale jis išsiskiria į 

H + ir OCl–, pakeisdamas savo savybes ir kaupdamas baltymus. HOCl 

naikina virusus chloravimo būdu, sudarydamas chloraminus ir azoto 

grupes turinčius radikalus. AKVABON DE210 dezinfekuoja greitai, veikia 

antibakteriniu ir antivirusiniu tikslu.

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS



DEZINFEKAVIMO TUNELIO MATMENYS
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Įvažiavimas pritaikytas 

neįgaliesiems

Tunelio matmenys atitinka 

eurostandartus.

Vidiniai matmenys: 2300x1000mm



AUKŠTOS KOKYBĖS MEDŽIAGOS

Nedideli gabaritai, todėl lengvai 

transportuojamas iš 

vienos vietos į kitą

Aukštos kokybės 

medžiagos

Neslidžios grindys



KAMEROS TECHNINIAI DUOMENYS

Kamera veikia 50-150 cm atstumu

Temperatūra nustatoma iki 1 m atstumu bei +-0,2 laipsnio tikslumu

8 colių LCD ekranas

Raiška 800x1280 pixel

Didelis kalbų pasirinkimas

30.000 veidų duomenų bazės talpa

Nesančių duomenų bazėje asmenų aptikimas

Vartotojo sąsajos konfigūravimas

Identifikavimas su kortelėmis (gali būti aktyvuota)

Darbo sąlygos – 0-40 laipsnių temperatūroje, būtina apsaugoti nuo kritulių

Maksimalus energijos suvartojimas -13,5W

JUNGTYS

Internet - Ethernet/wifi

Audio - 2,5W/4R horn

USB

RS232*1

Relay output 1 single output

Wiegand Interface 26/34output*1,26/34input*1

Wired Network RJ45*1



NAUDOJIMAS

• Skystas produktas, saugus ir lengvai valdomas

• Platus veikimo spektras

• Ekologiškas, biologiškai skaidus

• Neputoja

SPECIFIKACIJA

Išvaizda: šviesiai geltonas skystis
3Tankis (20°C) g / cm : 1,20 ± 0,05

Užšalimo temperatūra, ° С: -5°

Talpa, 25 L, 25 kg

ĮPAKAVIMAS

Talpa, 200 L, 200kg

IBC 1 100kg

Pakavimo forma:

Dėl dozavimo rekomendacijų susisiekite 

su mūsų techninio aptarnavimo skyriumi

DOZAVIMAS

Tik profesionaliam naudojimui. Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje 

normaliomis aplinkos sąlygomis (5 ø 30 ° C).

AKVABON DE210 yra itin greitai ir visiškai biologiškai skaidus.

Tinkamumo laikas (uždaroje pakuotėje) yra vieneri metai.

Laikyti atokiau nuo degių medžiagų ir tiesioginės saulės šviesos.

LAIKYMO SALYGOS

GARŲ DEZINFEKAVIMO SISTEMOS TECHNINIAI DUOMENYS



VIEŠOMS VIETOMS

ir daugeliui kitų

KŪNO TEMPERATŪROS MATAVIMO IR ĮĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA

PAGAMINTA EU

Dėl įsigijimo kreiptis info@adsystems.lt arba +370 653 036 32


