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SA200P 
Stacjonarny termometr

na podczerwień

ź Bardzo dokładny pomiar już od 1-20 cm 
ź Wyświetlacz LED wskazujący monitorowaną temperaturę w czasie
ź Wysokiej klasy komponenty: oryginalny detektor podczerwieni Melexis importowany z Belgii, wysoka 

precyzja, stabilne działanie i niezawodna jakość
ź Kontrola temperatury ludzkiego ciała: zintegrowany, wysoce precyzyjny, miniaturowy, 24-godzinny, 

dynamiczny monitor temperatury ciała na podczerwień
ź Stały czujnik temperatury na podczerwień mierzący temperaturę na nadgarstku lub czole
ź Głosowe komunikaty informacyjne: np.:"twoja temperatura jest normalna" z czerwonym wskaźnikiem LED 

alarmującym o nieprawidłowej temperaturze.
ź Dokładny pomiar temperatury w otoczeniu do -10°C 
ź Solidna i trwała budowa wykonana z metalu, odporna na deformacje lub uszkodzenia.
ź Zapobieganie fałszywym alarmom wysokiej temperatury: Inteligentny program do pomiaru temperatury STM 

zapobiega fałszywym alarmom spowodowanym wysoką temperaturą otoczenia i bezpośrednim światłem 
słonecznym.

Głośnik

Regulacja 4 przyciski

Wskaźnik zasilania/
wskaźnik normalnej temperatury

Gniazdo zasilania 12V

Czujnik odległości
pomiaru temperatury (5-20cm)

Wyświetlacz LED
-wskazania temperatury ciała
w czasie rzeczywistym

Wskaźnik alarmu
nieprawidłowej
temperatury

Czujnik pomiaru
temperatury
na podczerwień
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SA200P to bezobsługowy termometr do pomiaru temperatury z użyciem podczerwieni, który wykorzystuje 
unikalną, bezdotykową technologię wykrywania temperatury ludzkiego ciała poprzez pojedynczy punkt na 
powierzchni nadgarstka lub czoła badanej osoby. Urządzenie to może być używane samodzielnie lub może być 
zintegrowane z przejściami do wykrywania metali, zwykłymi drzwiami, systemami kontroli dostępu, 
urządzeniami do dezynfekcji lub innymi instalacjami, które wymagają zintegrowanych funkcji pomiaru 
temperatury.

Posiada funkcję głosowego ostrzegania o nieprawidłowej temperaturze ciała i może skutecznie zapobiegać 
przenoszeniu chorób na dużą skalę. Urządzenie może znaleźć szerokie zastosowanie do monitorowania 
temperatury w zakładach penitencjarnych, sądach, szkołach, szpitalach, urzędach, na dworcach 
komunikacyjnych, w halach wystawowych, podczas dużych imprez, oraz w wielu innych miejscach o dużej i małej 
powierzchni

Gwarancja   2 lata gwarancji i 10 lat dostępności części zamiennych

Wyświetlacz   Zielone/czerwone wskaźniki świetlne LED, niewielki wyświetlacz LED

Zasilanie elektryczne:  AC100V~240V 50/60Hz

Moc    <8W

Środowisko użytkowania  -10°C~ +40°C

Wilgotność powietrza  0 -95%, bez kondensacji

Napięcie robocze  12V

Prędkość pomiaru  <1s

Dokładność pomiaru  ±0,3

Odległość pomiaru  1-20 cm.

Wymiary obudowy  166mm (wys.)*115mm (szer.)*34mm (głęb.)

Ciężar netto (urządzenie) 600 g

Wielkość opakowania  210mm (wys.)*180mm (szer.)*40mm (głęb.)

Ciężar brutto (urządzenie) 1 kg

R


