Segurança e Higiene ao Alcance das Mãos

Termômetro com
Dispenser Automático TSI
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Monitore a temperatura e promova a desinfecção de forma automática
e sem toque. Faça a limpeza de suas mãos de maneira correta e esteja
sempre protegido.
Evite infecção cruzada ao tocar em objetos de uso comum e realize medições de temperatura de maneira
rápida e precisa.
CARACTERÍSTICAS
• Capacidade de 1L de líquido
• Alta Precisão
• Baixo Consumo de Energia

• Liga e Desliga Automaticamente conforme Uso
• Alimentação Fácil Através de USB
• Refil fácil pela Tampa Superior
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MONITORAMENTO PRECISO:
Detecte valores anormais de temperatura corporal de forma rápida e eficiente.
O produto conta com alarme sonoro em caso de detecção, permitindo ação imediata.
ALTA TECNOLOGIA:
Graças à tecnologia sem toque com sensores infravermelhos, você não precisa tocar no
aparelho para higienizar suas mãos, evitando que o dispensador fique contaminado com
vírus e bactérias.
ECONOMIZE DINHEIRO:
Tenha controle do gasto de produtos de limpeza com este dispensador super econômico
que libera a quantia exata para uma higienização eficiente!

SUPER SEGURO:
Protegido dos riscos atuais de contaminação.

LÍQUIDO HIGIENIZADOR DE MÃOS
Você pode carregar este dispensador com o produto de sua escolha.
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CONFIRA O VÍDEO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Item

Descrição

Precisão

+/- 0,2°C

Alarme Sonoro

Sim

Distância de Medição

5cm ~ 10cm

Interface

USB-C

Capacidade

1000 mL

Temperatura de Operação

15°C ~ 35°C

Faixa de Medição

0°C ~ 50°C

Tempo Standby

5s

Dimensão (mm)

280x119x133

Peso

702g

Alimentação

DC 5V 1A

Potência

3W

Tipo de Líquido

Higienizador de Mãos

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!

Registro Eletrônico de Ponto
Portaria 1510 - Homologado INMETRO

Controlador
de acesso

Totem - Gestão de
estacionamento

Codin Mobile

Torniquetes

Detector de metais

Suporte Respiratório
Automatizado

Sistema eletrônico
de segurança

Soluções de estacionamento
(Cancelas e Tags)

CFTV
Câmeras térmicas e
visuais, NVR’S, DVR’S e
serviços de monitoramento

Reconhecimento
Facial

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão
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