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02 СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА

БЕЗПЕЧНЕ Й ТОЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ, НА ЯКЕ ВИ МОЖЕТЕ
ПОКЛАСТИСЯ

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ

ТОЧНІСТЬ
Фіксоване джерело калібрування забезпечує
надійність показань
• Понад 70 років галузевого досвіду роботи 
• Система автоматичного розпізнавання обличь

для найкращих пунктів перевірки

БЕЗПЕКА
Безконтактні камери контролю температури тіла
• Негайне виявлення підвищеної температури шкіри 
• Сканування відповідно до вимог соціального

дистанціювання

ПРОСТОТА
Інтуїтивні елементи управління
• Звукові сигнали тривоги й екранні повідомлення 
• Можливість автоматизованого управління

ВБУДОВУВАНА СИСТЕМА ПЕРЕВІРОК VIRALERT 3
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ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕКУ
В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ

Національний оптовий продавець
фармацевтичних препаратів:
«Колеги високо оцінили
установку цієї системи»

Медичний центр у Великобританії:
«Нам подобається ця камера і те,
як вона змінила ставлення людей
навколо, як персоналу, так
і пацієнтів ».

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КОМЕРЦІЯ ОФІСИ ТА ВИРОБНИЧІ МАЙДАНЧИКИ

ГРОМАДСЬКІ МІСЦЯ
Й ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ

ТРАНСПОРТ СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ
І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ

Оберігайте здоров'я людей від 
потенційних носіїв коронавірусу та 
інших інфекційних захворювань – 
система VIRALERT 3 перевіряє 
температуру відвідувачів на вході і 
виявляє тих, у кого вона підвищена.
 
На відміну від ручних термометрів, 
через які доводиться порушувати 
норми соціального дистанціюван-
ня, система автоматичної перевірки 

VIRALERT 3 вимірює температуру на 
відстані. Система подає візуальні та 
звукові сигнали для забезпечення 
загальної безпеки.
 
Рішення по перевірці температури
в режимі реального часу VIRALERT 3 
створено провідними фахівцями в 
області контролю температури 
компанії AMETEK Land.
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ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Заява про обмеження відповідальності: Шкіра людини схильна до
безлічі різних екологічних і фізіологічних факторів. Підвищена температура
шкіри може вказувати на підвищену температуру тіла, проте підвищена
температура тіла може не супроводжуватися підвищеною температурою
шкіри. Системи VIRALERT є точними науковими системами, які мають
використовуватися в суворому дотриманні інструкцій від виробника.
Системи VIRALERT не призначені для діагностування медичного стану,
включаючи з-поміж іншого віруси або інші захворювання. Продукти теплової
візуалізації компанії AMETEK Land повинні використовуються тільки для визначення
температури поверхні. Виявлену підвищену температуру шкіри слід підтвердити
іншим способом, наприклад, за допомогою затвердженого медичного термометра.
Відсутність підвищеної температури не виключає можливість наявності високої температури тіла. 
Зображення в даному документі наводяться тільки в якості ілюстрації.

БЕЗПЕЧНА ПЕРЕВІРКА – МИТТЄВЕ БЕЗКОНТАКТНЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

ШВИДКА ВІДПОВІДЬ – ПЕРЕВІРКА ТЕМПЕРАТУРИ ВІДВІДУВАЧІВ, НЕ СТВОРЮЮЧИ ЧЕРГ НА ВХОДІ

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ  – ГОТОВА ДО РОБОТИ БЕЗ ДОДАТКОВИХ НАЛАШТУВАНЬ

ВИСОКА ТОЧНІСТЬ – РОЗРОБЛЕНА ПРОВІДНИМИ ФАХІВЦЯМИ В ОБЛАСТІКОНТРОЛЮ
ТЕМПЕРАТУРИ

ТОЧНІСТЬ

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Безперервна візуалізація теплового випромінювання
з автоматичним розпізнаванням осіб. Надмірно висока
температура відображається червоним кольором у
супроводі екранних і звукових сигналів тривоги.
Розраховує температуру тіла на основі встановленої
температури шкіри.

±0,5 oC (±0,9 oF) на відстані 1 м.

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЗОБРАЖЕНЬ
Підключається до місцевого ПК для відображення
і живлення. Працює в температурному діапазоні
від 10 до 50 oC (від 50 до 122 oF).

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЗОБРАЖЕНЬ: ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
Колірний датчик CMOS із роздільною здатністю 1,2 МП
(1280 x 960) по 12 кадрів в сек.

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЗОБРАЖЕНЬ: ТЕРМІЧНЕ
Перетворювач зображень із діапазоном вимірювання від 30
до 45 oC (від 86 до 113 oF) має поле зору 39x31o, частоту кадрів
<9 Гц і температурну роздільну здатність <0,12 oC (<0,22 oF).

ЧОРНЕ ТІЛО В ЯКОСТІ МІРИ ПОРІВНЯННЯ
Фіксований зразок джерела температури із живленням
від універсального джерела живлення 5 В пост. струму (USB)
встановлено на 38 oC (100,4 oF) для комбінованої точності/
стабільності  ±0,2 oC (±0,3 oF).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
вул. Січових Стрільців, 8, Бровари
07400, Київська обл.,Україна
Тел./факс: (044) 494 42 42
www.hlr.ua


