
     Um quiosque prático com dispensador
automático de desinfetante para as
mãos, display profissional e sistema de
medição de temperatura corporal que
mantém também os utilizadores
esclarecidos sobre qualquer informação,
ofertas e eventos. Será amplamente
utilizado em espaços públicos como
restaurantes, salas de espetáculos,
estádios, lojas, cafés, estações ferroviárias,
aeroportos, hospitais, hotéis, shoppings,
praias, entre outros.

 Desenvolvido em Portugal, este
equipamento tem como objetivo dar
resposta à necessidade emergente de
controlo sanitário e prevenção de
propagação de doenças. À medida que,
gradualmente, a situação de saúde pública
atual estabiliza, as pessoas voltarão ao
trabalho e às atividades de lazer. Assim,
este produto, irá dar resposta às
necessidades mencionadas, mantendo as
pessoas mais seguras e informadas em
zonas sociais.

QUIOSQUE DE CONTROLO SANITÁRIO
E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

AVALIAR . DESINFETAR . PREVENIR
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OUTRAS OPÇÕES

Possibilidade de solução personalizada e

projetos à medida para funções como:

Controlo de ponto de colaboradores

Controlo de acessos

Gestão de filas, por SMS ou sistema de

voz “Senha Segura", leitores de cartões,

Scan, QRCode ou outros periféricos

Check-in de eventos

Prático e fácil para reabastecer o líquido

desinfetante

Possibilidade de fixar ao chão

Acesso ao interior do quiosque através de

chave

Medição da temperatura corporal do

utilizador a 50 cm de distância, dando alerta

para a presença, ou não, de febre

Informa o utilizador, mas não efetua recolha

da temperatura (não retém dados)

Reconhecimento facial (base de dados de

30.000 IDs e identificação de estranhos)

Verificação do uso de máscara protetora,

alertando para o uso da mesma em caso de

ausência

Configuração do range de temperaturas e

alertas

Dispensador automático de gel desinfetante

(através de sensor), evitando o contacto

entre o utilizador e o equipamento

Estrutura em aço lacado a qualquer cor RAL

Ecrã LCD de 8.0" IPS

Ethernet e wireless (WiFi)

CPU RK3288 quad-core

Câmara com 2 milhões de pixeis e binocular

ampla e dinâmica

Dimensões:

Altura: 1760 mm

Largura: 280 mm

Profundidade: 185 mm

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Principais caraterísticas

Contacte a nossa equipa comercial para que possamos apresentar
a solução adequada a cada necessidade. O equipamento poderá ser
comercializado sob a forma de aquisição ou aluguer.

dep.comercial@vimaponto.pt
 

253 424 570
 

vimaponto.pt

Três princípios fundamentais para o controlo sanitário e prevenção


