Integrovaný systém Garrett PD 6500i ™ and MZ 6100™

BEZPEČNOSTNÍ TERMÁLNÍ SYSTÉM

Nenáročné sledování teploty. Technologie Garrett
SmartScan™ umožňuje provádět měření tělesné teploty
během běžného bezpečnostního screeningu bez větších
potíží a stresu. Bezproblémová integrace SmartScanu do
průchozích detektorů kovů Garrett umožňuje, aby se vaše
bezpečnostní kontrola stala účinnou, multifunkční
bezkontaktní stanicí.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

Bezkontaktní, nákladově efektivní detekce kovů a
skenování teploty poskytuje klid pro všechny procházející.

•

Nákladově efektivní, rychlá detekce teploty
procházejících

•

Nezpomaluje stávající proces detekční
kontroly

•

Pro počáteční vyhodnocení teploty není
zapotřebí žádný technický personál, což
snižuje personální náklady a potenciál
lidské chyby

•

Bateriové napájení pro snazší používání a
optimální flexibilitu

•

Intuitivní indikátory stavu pro spouštění,
kalibraci, chybné vyhodnocení a poplachy
se zvýšenou teplotou

•

Pro provoz není požadován ukazatel
konstantní teploty

•

Vizuální a zvukové možnosti alarmu

•

Žádné nebezpečné šňůry, kabely nebo
nestabilní stojany. Nejsou potřeba další
komponenty, které vyžadují podlahovou
plochu.

•

Rychlé spuštění (jedno tlačítko pro zapnutí
a zahájení detekce)

•

Ochrana před falešnými alarmy inteligentním
blokováním nefaciálních zdrojů vysoké
teploty, které by omylem spustily alarm

SMARTSCAN je
správná volba.
Pro správné změření teploty již
není nutné nic jiného. Systém
SmartScan bude skenovat
teploty, diskrétně poskytne
operátorovi indikaci „Go“ nebo
„No Go“ a umožní hostům
pokračovat detektorem bez
zpoždění.
Funkce detekce teploty a
detekce kovů mohou být
použity nezávisle nebo
společně pro současný provoz.
Toto řešení je nabízeno jako
doplněk pro nové průchozí
detektory kovů Garrett PD 6500i
nebo MZ 6100 nebo jej lze
snadno dovybavit na již
nainstalované detektory Garrett
PD nebo MZ. Technologie
Garrett Quick-QTM pro
eliminaci mobilních telefonů
může být použita ve spojení s
SmartScan pro další urychlení
procesu screeningu a podporu
bezdotykového screeningu.

Souběžná kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví bez dlouhých front!

Aktualizujte si průchozí
detektor kovů Garrett PD
6500i nebo MZ 6100 s
termálním screeningovým
systémem SmartScan.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Garrett IR Digital

Bezkontaktní infračervený teploměr
#1613200

Splňuje HIPAA standard, FDA 510(k) čeká na schválení

Poznámka: Podle výsledků měření provedeného pomocí SmartScanu by se neměla stanovovat diagnóza jakéhokoli
onemocnění. Indikace zvýšené tělesné teploty Smartscanu by měla být sekundárně potvrzena kvalifikovaným personálem v
souladu s vašimi zdravotními screeningovými postupy a postupy pro použití zdravotnického vybavení.

SmartScan, Thermal Screening, 30"
SmartScan, Thermal Screening, 32.5"*

#1178000
#1178020

* 32.5" ADA - Vyhovující
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