
Gama Temperator & Temptest

Echipamente de control 
acces cu auto-măsurarea 

temperaturii

SAFETY AND SECURITY SYSTEMS



Temperator 1.5 & 2.0

Echipamente de control acces cu
funcții de recunoaștere facială, auto-
măsurare a temperaturii corporale și
recunoașterea portului măștii de
protecție. Poate fi dotat, alternativ, cu
un cititor de carduri de acces.



Temperator 1.5 & 2.0

Caracteristici:
• Ecran de 8”
• Memorie 30.000 de imagini
• Rată de recunoaștere facială de peste

99,7%
• Timp necesar recunoașterii faciale

sub 1 secundă
• Eroare de măsură ±0,5°C
• Distanța optimă pentru măsurarea

temperaturii 0,5 m
• Mesaje vocale în limba română



Temptest 11

 Dispozitiv de auto-măsurare a temperaturii 

corporale, non-contact și non-invaziv;

 Adaptat la legislația privind protecția datelor cu 

caracter personal (GDPR). Nu înregistrează – nu 

stochează date personale;

 Soluția IDEALĂ pentru aplicarea prevederilor 

legale privind realizarea triajului epidemiologic;

 Nu necesită personal pentru operare și 

efectuarea măsurătorilor;

 Măsurătoarea se face pe partea interioară a 

încheieturii mâinii;

 Ușor de instalat și calibrat, chiar și de către 

neprofesioniști;

 Mesajele vocale sunt în limba română.



Temptest 25
 Dispozitiv de auto-măsurare a temperaturii corporale, non-

contact și non-invaziv;

 Adaptat la legislația privind protecția datelor cu caracter 

personal (GDPR). Nu înregistrează – nu stochează date 

personale;

 Soluția IDEALĂ pentru aplicarea prevederilor legale privind 

realizarea triajului epidemiologic;

 Nu necesită personal pentru operare și efectuarea 

măsurătorilor;

 Măsurătoarea se face pe partea interioară a încheieturii mâinii 

sau a palmei;

 Ușor de instalat și calibrat, chiar și de către neprofesioniști;

 Mesajele vocale sunt în limba engleză;

 La partea inferioară are un distribuitor automat de dezinfectant 

cu senzor.
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Bogdan Buzdugan

Tel.: +40744625550
Email: bogdan.buzdugan@globalsecurity.ro

Site: www.safetysecurity.ro

Better safe than sorry!

Mai bine previi decât să remediezi!

Contact:

Mereu alături de clienții noștri!

Așteptăm întrebările și comentariile dumneavoastră!
Și putem veni cu aparatele la sediul clienților potențiali pentru o demonstrație!

mailto:bogdan.buzdugan@globalsecurity.ro
http://www.safetysecurity.ro/

