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Zeker
-

Intuïtief
-

Snel

Temperatuur meten is opnieuw uitgevonden

vd-molen.eu



Zeker
• Contactloze lichaamstemperatuurmeting, geen contactverontreiniging
• Bediening volgens DSGVO mogelijk door zelfmeting
• Uiterst nauwkeurige meting, meer dan 1.000 meetpunten
• Manipulatiebescherming door intelligente analyse van thermische beelden

Intuïtief
• Voor zichzelf sprekende gebruikersbegeleiding door intelligente sensortechnologie
• Eenvoudige en flexibele montage
• Live controle via webbrowser voor portiers (optioneel)
• Automatische bediening van deuren of tourniquets (optioneel)

Snel
• Snelle meting in minder dan 1 seconde
• Hoge doorvoer, tot 700 personen / uur
• Vroege detectie van regionaal opkomende koorts-hotspots
• Plug & Play-installatie via PoE-verbinding

Koortsmeting is de meest effectieve methode
Koorts is een niet-verplicht, niet-specifiek symptoom, maar het is een zeer nuttige 
screeningstool voor infecties zoals het coronavirus. Elke infectie die vroeg wordt 
ontdekt, kan mogelijk meerdere levens redden. Daarom speelt koortsmeting een 
belangrijke rol bij de detectie van mogelijk geïnfecteerde personen omdat:

• Koorts is verreweg de meest voorkomende initiële diagnose 
• De lichaamstemperatuur stijgt door de toenemende afweer, zelfs voordat de  
  gebruikelijke symptomen optreden
• Detectie kan meestal zelfs bij lage virusbelasting worden uitgevoerd

Een simpele maat voor veel toepassingen
Een geautomatiseerde, veilige en intuïtieve koortsmeting bij centrale, bij voorkeur 
elektrisch gecontroleerde, toegangspunten voor mensenmassa’s is een belangrijke 
maatregel die in veel risicovolle regio’s is getest om:

• Langdurige bescherming bieden tegen virale ziekten
• Herstel van sociale en economische contacten, terwijl tegelijkertijd het risico wordt 
  beheerst voordat epidemieën oplaaien
• Het vertrouwen van het publiek in de openbare veiligheid herstellen

Identificatie van geïnfecteerde personen is cruciaal
Om het risico van verspreiding van virale ziekten in het publieke domein permanent te verminderen 
en tegelijkertijd om opkomende geo-hotspots beter te voorspellen, is het noodzakelijk geïnfecteerde 
personen te identificeren op een vroeg stadium. De toegang van deze personen tot elke soort 
mensenmassa moet worden voorkomen en verzamelde gegevens moeten in realtime worden 
ingevoerd in AI-ondersteunde analysedatabases, in overeenstemming met de AVG.

Wat de Kentix SmartXcan 
zo uniek maakt...

OPTIONELE ZUIL

• Standaard gemaakt van multiplex hout

• Optimale sensorhelling

• Kabelgoten reeds gemonteerd

• Hoogte 110 cm / Gewicht ± 5kg

OPTIONELE POE INJECTOR

• Benodigd wanneer de SmartXcan niet 

vanuit uw eigen netwerk met PoE (Power 

over Ethernet) gevoed kan worden.

CENTRALE APPARATUUR

 • SmartXcan

   (lichaamstemperatuur meter) 
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