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A câmara termográfica portátil SAM-4641 é uma

ferramenta rápida de detecção de temperatura, que

pode ser utilizada para detectar a temperatura

humana a partir de uma distância de segurança com

uma precisão de ±0.5. A SAM-4641 não só é

adequada para o rastreio flexível da temperatura,

como também pode ser utilizada nas entradas e

saídas da área pública, o que a torna um dispositivo

ideal para melhorar a eficiência da prevenção de

epidemias e proteger a saúde pública.

Adopta o detector WLP IR de alta

sensibilidade com direitos de

propriedade intelectual

independentes;

Detecção rápida da temperatura,

identificação automática da febre e

alarme;

1 metro de distância de detecção

segura, baixo risco de infecção, sem

perturbação da pessoa detectada;

Suporte para salvar até 100.000

imagens, pode verificar dados de

temperatura

Interface TYPE-C, 2,5H de carga

rápida, tempo de bateria até 8H;

Compacto e portátil, adequado para

detecção móvel, também pode ser

fixado por tripé opcional.

Características:

Câmara termográfica portátil SAM-4641:





A câmara termográfica fixa DS-

2TD2617B-6/PA é capaz de medir a

temperatura do objeto com alta precisão

em tempo real. Descobre e rastreia

pessoas com temperatura corporal mais

alta entre a área pública lotada, pode

ser amplamente utilizada em locais

como alfândegas, aeroporto, escola e
hospital para inspecção e
quarentena. 

Câmara termográfica fixa DS-2TD2617B-6/PA:

Características:
Resolução 160 × 120 em canal térmico, sensor de alta sensibilidade;

Faixa de temperatura: 30°C a 45°C; precisão de temperatura: ±0,5°C;

Função de alarme de excepção de temperatura fiável:

3D DNR, melhoramento de detalhes de imagem:

Alarme sonoro.



Características técnicas:





APOSTE NA PREVENÇÃO
Não espere pelo inesperado, aposte na experiência e eficácia!

QUEM SOMOS:

A Sintimex foi fundada em 1960 como a

primeira empresa portuguesa especializada em

produção e comercialização de EPI's.

 

Hoje, somos líderes de mercador e, para dar

resposta às crescentes necessidades dos

nossos clientes, temos vindo a alargar a nossa

área de expertise para novas áreas.
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