
EDBAK Proclean 1 FRTHV
Automatyczne dezynfektory do rąk
z terminalem do pomiaru temperatury
Produkty Edbak z serii Proclean wspomagają zachowanie bezpieczeństwa
i higieny w przestrzeni publicznej. Bezdotykowe, automatyczne dezynfektory 
do rąk Proclean 1 FRTHV wyposażone są w terminal Hikvision DS-K1TA70MI-T 
do pomiaru temperatury ciała. Terminal automatycznie wykrywa twarz osoby, 
która zbliży się do urządzenia, dokonuje pomiaru temperatury ciała i wyświetla 
na ekranie wynik pomiaru oraz ostrzega o braku maseczki. Produkowane są
w trzech wariantach kolorystycznych: białym, szarym i ciemno szarym.

PROCLEAN FRTHV
Automatyczny, bezdotykowy
dezynfektor do rąk z terminalem
do pomiaru temperatury.

terminal DS-K1TA70MI-T
marki Hikvision wyposażony

w funkcję rozpoznawania twarzy
 i wykonywania pomiarów

temperatury ciała

pojemnik na płyn
dezynfekcyjny5 litrów

zasilanie sieciowe

solidna, metalowa,
zamykana obudowa

dezynfektor ze stali malowanej
proszkowo, dostępny
w 3 standardowych kolorach:
biały (RAL 9016),
szary (RAL 7042),
ciemno szary (RAL 7043)

bezdotykowa obsługa

płyn dozowany automatycznie

możliwość
kupna
z płynem
Medisept

czujka ruchu IR

Dedykowane dla:

5 litrów



Odwiedź nas także na:

*Wyrób nie gwarantuje pełnej ochrony przed wirusem

 EDBAK to wiodący europejski producent innowacyjnych systemów 
mocowań do ekranów LCD i projektorów. Od ponad 25 lat oferujemy
m.in. uchwyty do ekranów płaskich i monitorów, wózki i standy konferencyjne, 
wielomonitorowe ściany video, totemy, infokioski, uchwyty POS i mocowania 
do tabletów oraz wiele innych. Nasze produkty posiadają najwazniejsze 
certyfi katy jakości m.in. TÜV, Certyfi kat AvixaMember, ISO.
Wszystkie z nich są projektowane  i konstruowane od podstaw w Polsce.

Edbak sp. z o.o.
Piotrowice 186
23-107 Strzyżewice, Polska

www.edbakproav.com
Telefon: +48 81 562 81 19
E-mail: sales@edbak.com

Skontaktuj się już teraz! sales@edbak.com 

wyprodukowane
w Polsce

PROCLEAN FRTHV
Automatyczny, bezdotykowy
dezynfektor do rąk z terminalem
do pomiaru temperatury.

• zakres pomiaru temperatury:
30°C do 45°C

• dokładność: 0,1 ° C,
odchylenie: ± 0,5 ° C 

• zasięg detekcji i pomiaru
- do 0.3 -1.8 m od kamery

• sygnalizacja alarmu:
dźwiękowa oraz wizualna

• komunikat głosowy po wykryciu 
niewłaściwej temperatury 

• detekcja maseczki: tak,
ostrzeżenie o braku maseczki na twarzy  

terminal DS-K1TA70MI-T
marki Hikvision wyposażony
w funkcję rozpoznawania twarzy
 i wykonywania pomiarów
temperatury ciała


