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Λειτουργίες:

• Ταυτοποίηση των προσβεβλημένων επιβατών μέσα 
στο πλήθος

• Εύκολη εγκατάσταση και χειρισμός  του 
συστήματος ανίχνευσης

• Σήμα συναγερμού όταν η 
θερμοκρασία επιδερμίδας φθάσει 
την προκαθορισμένη τιμή 
συναγερμού

• Λειτουργία στιγμιότυπου για εικόνα ΙR

• Το εκτεταμένο software που 
περιλαμβάνει, «τρέχει» σε απλό Η/Υ

• Shipping εκτός αποθέματος

Ο κορωνοϊός και άλλες ασθένειες είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνες και μεταδίδονται από 

άρρωστους ανθρώπους ή μολυσμένα 

αντικείμενα. Στον παγκόσμιο χάρτη, τα 

αεροπλάνα είναι ένας τρόπος εξαγωγής του 

ιού σε όλο τον κόσμο.

Η Κίνα, για παράδειγμα, έχει περισσότερα 

από 200 αεροδρόμια, αποτελώντας έτσι μια 

διεθνή πρόκληση για την παρεμπόδιση των 

ασθενών από το να πετάξουν. Για το σκοπό 

αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο 

σύστημα ανίχνευσης πυρετού της Optris.

Οι επιδημίες ιώσεων, όπως η Γρίπη των 

χοίρων τα έτη 2009/2010 και ο ιός Εbola το

2014, δημιούργησαν μια παγκόσμια ζήτηση για 

για κατάλληλες τεχνικές εξέτασης, 

επιτρέποντας ταχεία, ανέπαφη ανίχνευση 

των επιβατών με πιθανό πυρετό.

Η εγκατάσταση του συνολικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων της υπέρυθρης 

κάμερας και του εκτεταμένου της πακέτου 

software, είναι πολύ απλή. Επιπλέον, μπορεί

να  μεταφερθεί και να ξανα-«στηθεί» σε 

ελάχιστον χρόνο. 

Η ανάλυση της θερμοκρασίας της 

τάξης των 0.1 °C ανιχνεύει ακόμη και 

τις μικρότερες θερμοκρασιακές 

διακυμάνσεις.

Το σύστημα δουλεύει διακριτικά. Το  

software διακρίνει τους ανθρώπους των 

οποίων η θερμοκρασία της επιδερμίδας 

ξεπερνάει την προκαθορισμένη τιμή. Ο 

οπτικός συναγερμός δίνει στους 

υπαλλήλους του αεροδρομίου τη 

δυνατότητα ταυτοποίησης και 

απομόνωσης των υπόπτων από τους 

συνταξιδιώτες τους, ώστε να μπορεί να 

τελεσθεί διακριτικά ιατρική αξιολόγηση.

Αν προκύψει ανάγκη, το software

προσφέρει τη δυνατότητα να πάρει 

αυτόματα στιγμιότυπα εικόνων IR, 

όταν ένας άνθρωπος ενεργοποιήσει το  

συναγερμό.

Το σύστημα είναι διαθέσιμο ex stock

και μπορεί να διανεμηθεί εντός 1-2 

εβδομάδων.  
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Ο κωδικός είναι προστατευμένος, 
ώστε να αποτρέπει αλλαγές χωρίς 
εξουσιοδότηση.


