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Característiques Tècniques: 
 

‐ Dissenyat per col·locar-lo a qualsevol punt 
d’accés de personal.  

‐ Diferents opcions. Amb peu de suport o sense, 
amb torniquet o sense. 

‐ Opció de només terminal de control de 
temperatura. 

‐ Terminal de reconeixement facial configurable 
de 7”amb control temperatura, control de 
mascareta i registre de pas. 

‐ Rang de temperatura de 34 a 42 ºC. 
‐ Distancia de detecció 40-50cm. 
‐ Precisió de temperatura 0,3 ºC. 
‐ Construït en acer inoxidable AISI 304, acabat 

setinat. 
‐ Control amb alarma de verificació incorrecte. 
‐ Indicació amb llum verda verificació correcte. 
‐ Recipient de recollida de desinfectant sobrant 

sense necessitat de desguàs.   
‐ Alimentació elèctrica monofàsica 230V. 
‐ Potència 200w. 

 
Descripció equip: 
 

1. Fotocèl·lula de presencia de persona. 

2. Llum d’ indicació de pas si hem complert 

correctament les funcions de desinfectat i registre 

de temperatura correcte.  

Color verd, correcte (permís de pas). 

Color vermell + sirena, incorrecte (pas denegat). 

3. Terminal de control de temperatura i reconeixement 

facial amb opció de control de mascareta y control 

facial de pas.  

4. Desinfectat de mans. Col·loquem les mans, i per 

mitjà d’un sensor es dosifica una dosis de 

desinfectant a les mans. Llum blau d’indicació de la 

zona de desinfectat de mans.    

5. Porta d’accés per la recarrega de desinfectant i al 

quadre de control. 

6. Fotocèl·lula de control de sortida. Activa l’ alarma si 

no hem complert el protocol de desinfecció y 

comprovació de temperatura. 
3 reconeixement facial 
mesurament temperatura 
registre hora 

4 desinfectant de mans 

Sistema dissenyat per col·locar a qualsevol punt d’accés de personal, (industria, hospitals, oficines, 

comerç etc.). La seva funció es realitzar la desinfecció de les mans, el control de temperatura corporal 

i també disposa de l’opció de control de mascareta i control facial de pas del personal.   

1 detector 
fotocèl·lula personal 

2  
• llum verda ok 
• llum vermella  
• sirena alarma 
  

5 accés recàrrega 
desinfectant 

6 detector 
fotocèl·lula sortida 
personal 
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Opcional: a mural / b peu / c trinquet / d trinquet peu / e individual 
 
El sistema de desinfecció de mans i control de temperatura es pot muntar en mural amb un peu de base per 

poder col·locar-lo en qualsevol espai de treball i també amb trinquet de pas. 

 
• Instal·lacions alimentàries 

• Fabriques industrials 

• Hospitals 

• Oficines 

• Càterings 

A B C 

 
• Comerços 

• Grans magatzems 

• Botigues 

• Restaurants – hotels 

• Gimnàs 

D 
 
Principals usos: 
   
Aquest sistema es pot instal·lar en: E 
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Opcional e Control de temperatura individual 
 
El sistema de control de temperatura individual esta muntat amb un peu de base, per poder col·locar-lo en 

qualsevol espai de treball, amb desinfecció dosificador manual o automàtic. 

Dimensions generals: 
Ø300 x H1574 mm                                                     

Reconeixement facial i 
control temperatura 
INDIVIDUAL 

Opció desinfectant 
manual 

Opció desinfectant 
automàtic 

 
 
 



A04-026-03F 

SISTEMA DE DESINFECCIÓ I CONTROL DE TEMPERATURA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions generals: L780 x A300 x H775 mm

     

Control 
facial 

 

Temperatura  

 

Reconeixement facial + 
control temperatura 
 
 
 

TECNOLOGIA MECÀNICA I ELÈCTRICA, SLU 
Pol. Ind. Girona, C/Farigola, 12 
17457 Riudellots de la Selva (Girona)- SPAIN 

Telf.: +34 972 478 454 
e-mail: temic@temicsl.com 
www.temicsl.com 
 

DTI Spain, S.L. 
Avda. Mossèn Jaume Soler, 56 
Local A - 43820 Calafell 
edm@dmri.es 
Tarragona - Spain 


