
USS-SC100A-TM-O
Bramka bezpieczeństwa do wykrywania metali 

i badania temperatury ludzkiego ciała

OPIS PRODUKTU

USS-SC100A-TM-O to wielofunkcyjne rozwiązanie bezpieczeństwa, 

służące do pomiaru temperatury oraz wykrywania metali.  

Z powodzeniem sprawdzi się do kontroli zatłoczonych miejsc, pozwalając 

zminimalizować ryzyko zakażenia krzyżowego. Może być stosowane  

w budynkach administracji publicznej, szkołach, uczelniach, lotniskach, 

fabrykach, itd., 

KLUCZOWE FUNKCJE

• Wielofunkcyjne rozwiązanie - pomiar temperatury i wykrywanie 

metali

• Szybka instalacja i prostota użytkowania

• Czujniki wykrywające temperaturę zainstalowane na obu skrzydłach 

na różnych wysokościach dla większej wygody obsługi

• Odległość czoła lub nadgarstka niezbędna do dokonania pomiaru 

temperatury: 2-5 cm, błąd pomiarowy <0,5OC

• Pomiar bezdotykowy niwelujący ryzyko zakażenia krzyżowego

• Pozwala zapanować nad tłumem osób i sprawnie przeprowadzić 

kontrolę

• Edytowalna progowa temperatura alarmu - alarm uruchomi się,  

gdy wykryta temperatura przekroczy ustawioną wartość

• Pomiar temperatury środowiska pracy pozwala poprawnie 

dostosować urządzenie do warunków panujących w otoczeniu

• 18 różnych obszarów wykrywania metali, które mogą wskazać 

metalowe elementy za pomocą diod w skrzydłach bramki.
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Specyfikacja

MODEL USS-SC100A-TM-O

Funkcje wyświetlacza Gdy temperatura jest mierzona, obszar wyświetlania temperatury pokazuje rzeczywistą temperaturę i liczbę alarmów.
Gdy wskaźnik pracy świeci się na zielono, bramka jest gotowa do pracy.
Kiedy lampka alarmowa zmieni kolor na czerwony, wykryta została temperatura przekraczająca próg lub wykryto metalowe przedmioty.
Wskaźnik sygnału wskazuje obecność w strefach 1-18 
Lampka sygnalizacyjna może pokazywać zawartość metalu wykrytych obiektów. Im więcej metalu w elemencie, tym jaśniejsze światło alarmowe.

Zakres pomiaru temperatury 35OC~42OC

Błąd pomiarowy ±0.5OC

Dokładność czujnika 0.02OC (wyświetlane do 0,1OC)

Strefy detekcji metalu 18 stref detekcji metalu

Dokładność wykrywania metalu Dzięki funkcji regulacji czułości w każdej lokalizacji można ustawić czułość na 200 poziomach (0 ~ 200).  
Najmniejszy rozmiar wykrywanego metalowego obiektu: 30 x 30 x 2 mm.

Ochrona hasłem Tylko upoważniony personel może wprowadzać zmiany ustawień

Zasilanie 100V~240V, 50/60Hz

Pobór mocy <20W

Temperatury pracy 10OC~45OC

Wilgotność pracy <80% RH

Waga 45 kg

Wymiary zewnętrzne 2270 mm x 830 mm x 500 mm

Wymiary wewnętrzne 2000 mm x 700 mm x 500 mm

Uwagi Urządzenie powinno pracować w miejscu suchym i pozbawionym wilgotności. Temperaturę otoczenia należy utrzymywać na stałym poziomie w miarę możli-
wości. Przedmioty o wysokiej temperaturze i duże metalowe przedmioty nie mogą znajdować się w pobliżu bramki bezpieczeństwa. Należy unikać czynników 
chemicznych, takich jak środki dezynfekujące czy alkohol etylowy.

Wymiary
830 mm

1500 mm

1000 mm

500 mm
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