
BIZTONSÁGOS IRODAI KÖRNYEZET A  JÁRVÁNY 
ALATT ÉS AZT KÖVETŐEN IS
Bármilyen munkahely esetében a legfontosabb szem-
pont a munkavállalók egészségének hosszútávú meg-
óvása. A dolgozóktól pedig csakis akkor várható el a 
meg szokott magas teljesítmény, hogyha biztosítottak
számukra az egészségüket védő alapvető feltételek.

A DOLGOZÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK  VIZSGÁLATA 
A MÁSODPERC TÖRTRÉSZE ALATT
Ha az esetlegesen fertőzött személyeket már a beléptetéskor 
sikerül kiszűrni, azzal elejét vehetjük a cégen belüli további 
fertőzéseknek. Így a dolgozók is biztonságban érezhetik 
 magukat, és a termelési kapacitás vagy az irodai munkavégzés 
sem fog visszaesni.

ÍGY HASZNOSUL AZ ÉRINTÉSMENTES
TESTHŐKAMERA A JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSBEN
A koronavírussal fertőzött személy egyik legkönnyebben tetten 
érhető tünete a láz. Ez pedig egy érintés nélküli digitális  hőmérő 
segítségével gyorsan, hatékonyan és akár nagyobb ember-
csoportnál is kimutatható.

IQ THERMAL IMAGER
PROFESSZIONÁLIS
TESTHŐMÉRŐ ÉS

FÉNYKÉPEZŐ KAMERA

VISSZATÉRÉS AZ IRODAI KÖRNYEZETBE,

AZ EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK MINIMALIZÁLÁSÁVAL

Kép lejátszó

Bekapcsolás
Vakufény

Navigációs gomb
Vissza

Méret: 236×75,5×86 mm



IN
T-

20
09

-H
O

M

AZ IQ THERMAL IMAGER ÉRINTÉSMENTES 
INFRAVÖRÖS TESTHŐKAMERA
BIZTONSÁGOSABBÁ TESZI A MUNKAHELYET
Az IQ Thermal Imager segítségével eredményesen 
mutatható ki az abnormális testhőmérséklet, így az 
esetlegesen fertőzött személyek hatékonyan szűrhetők 
ki. Ezzel pedig jelentős összeg takarítható meg a kieső 
munkaidő csökkentésével és a karantén elkerülésével.

• könnyű telepítés és használat 

• hatékony beléptetés: egyetlen perc alatt akár 
60 személy is ellenőrizhető

• hangjelzés a beállított hőmérsékletet 
meghaladó érték esetén (külső monitor 
csatlakoztatása szükséges)

• a hőkamera képe monitorra is kivetíthető

• a képek SD-kártyán tárolhatók, és szükség 
esetén visszajátszhatók

• jól használható irodákban, üzemekben, 
áruházakban, sportrendezvényeken

• állványon és mobil eszközként is használható

• hosszú akkumulátoridő, de elektromos 
hálózatról is használható

KIS IRODÁKBA, ISKOLÁKBA KÜLSŐ
MUNKAHELYEKRE AJÁNLJUK
Az IQ érintés nélküli infravörös hőmérő segít megőrizni 
a biztonságos környezetet. Bármikor és bárhol megméri a 
homlok és a test hőmérsékletét. 1 másodperces mérési idő 
várakozás nélkül. 3 színes háttérvilágítás jelzi a különböző 
hőmérsékleti tartományokat és biztosítja, hogy rossz megvi-
lágítás esetén is használható legyen a hőmérő. Széleskörűen 
alkalmazható a családban, a közösségben és az irodában.
Azonnali mérésre szolgál, a mérés rögzítése, számítógépre 
továbbítása nem lehetséges.

Stiefel Eurocart Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 127.

Tel.: (1) 415 2010 | interaktiv@stiefel.hu
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