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Voor een vrijblijvende off erte kunt u altijd contact opnemen. 
Laat u verbazen door de gunstige prijsstelling!

+31 (0)79 362 40 40

Deze gebruiksvriendelijke self-service zuil stelt de 

lichaams temperatuur vast van degene die er voor staat. 

Dit gebeurt volledig contactloos en automatisch met een 

infrarood warmte camerasysteem. 

De gemeten temperatuur verschijnt op het display en 

de bovenkant van de zuil kleurt groen, of rood bij een 

tempera tuur boven de 37,5 °C (instelbaar). Zeer veilig en 

geen privacy issues, niemand kijkt mee (ook niet op af-

stand) en er wordt geen data opgeslagen.

Deze temperatuur zuil is tevens voorzien van een 

universele dispenser met desinfectiegel voor het reinigen 

van de handen.

Een perfecte tool voor de veiligheid 
van uw personeel en klanten.

Beperk de overdracht van virussen met deze publieks-

bestendige opstelling. De zuil is afgewerkt met een duur-

zame poedercoating en voorzien van een temperatuur-

check device en een universele dispenser. Het resultaat 

is een fraai uitgevoerde en stabiele temperatuurzuil, 

ontworpen en geproduceerd in onze eigen fabriek in 

Zoetermeer. 

Met de temperatuurzuil zorgt u voor een veilige werkomge-

ving en geeft u mensen de mogelijkheid ter controle zelf hun 

temperatuur op te nemen. 

Zelf uw temperatuur meten 
in slechts 2 seconden
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 � Omgevingstemperatuur instelbaar

 � Aan te sluiten op bestaande 

toegangscontrolesystemen

 � Temperatuurbereik tussen de 10 °C 

en 42°C

 � Nauwkeurigheid van 0,5 °C

 � Zeer snelle meting (< 2 sec).

 � Duidelijk 8” LCD scherm

 � Plug & Play

 � Universele, navulbare handdispenser 

met lekbakje

Temperatuur zuil

Wandmodel met desinfectie

Stamodel met desinfectie

Baliemodel

Wandmodel zonder desinfectie


