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El sensor termogràfic 24h GP100 utilitza 
ones sonores de temperatura d’imatges tèr-
miques professionals, amb una distància de 
control de temperatura corporal fins a 1 metre 
i un angle d’amplitud de 60º, sense necessitat 
d’aturar-se, de baix cost i alta eficiència per 
prevenir la COVID-19, així doncs és molt adi-
ent per als aeroports, ports, centres comer-
cials, centres esportius, estacions, autobu-
sos, entrades de metro, edificis d’oficines, 
escoles, centres de salut i residències.

0.3 - 1 M.

Aprox. 1.4 M.

60º

Estadístiques i gestió de dades
de verificació de temperatura

La plataforma ViTrack proporciona dades esta-
dístiques en temps real i una visualització intuï-
tiva d’aquestes, així com la taxa de flux de con-
trol de temperatura del cos normal i anormal, 
millorant alhora el monitoratge en temps real i 
el control de prevenció d’epidèmies de l’àrea.

• Estadístiques
 de tràfic.

• Estadística
 de temperatures.

• Hora de revisió
 de la temperatura.

• Període d’anàlisis
   de tràfic.Plataforma ViTrack
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Formes d’alimentació
GP100 utilitza una font d’alimentació de 5V Ti-
po-C i està equipat amb un cable de font d’ali-
mentació Tipo-C de fins a 2 metres, que es pot 
connectar directament a un equip font d’alimen-
tació de 5V, com una computadora / presa USB 
/ font d’alimentació mòbil. A més ofereix una 
versió amb bateria incorporada personalitzada.

Carregador 5V

Socket
amb port USB

PC

Power BankUSB Tipo-C
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Garanties del sensor GP-100

• Cobertura termo gràfica 24 hores.
• Etiqueta d'instal·lació termo protegida.
• Avís en cas de temperatura
 alta anormal.
• Connexió de diversos
 sensors termogràfics
 a un mateix PC.
• Certificació d'instal·lació
 termoprotegida
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