
ΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Η προστασία της κάθε επιχείρησης ξεκινά από το λόμπι ή την 
είσοδο της, όταν πρόκειται για ξενοδοχεία, καταστήματα, εστι-
ατόρια ,ή για την πόρτα εισόδου σε σχολεία, γυμναστήρια,τρά-
πεζες κτλ.

Η HealthKeeper Smart thermal camera μετράει τη θερμοκρα-
σία σώματος του κάθε εισερχομένου επισκέπτη - πελάτη και  
είναι εύκολη σε τοποθέτηση και λειτουργία.

  Αναγνωρίζει, μετρά και αναφέρει την θερμοκασία σώματος 
με ηχητικό σήμα στην οθόνη του tablet, του υπολογιστή ή του 
κινητού τηλεφώνου. Ελέγχει κάθε εισερχόμενο άτομο από την 
πόρτα εισόδου και διαθέτει έξυπνο λογισμικό οπτικής και ηχη-
τικής ειδοποίησης προς τον χειριστή της (π.χ. reception).
 
  Εύκολη εγκατάσταση σε κάθε PC, Laptop, tablet ή Smart 
Phone.

  Κατάλληλο για χώρους προσέλευσης κοινού και επισκεψιμό-
τητας όπως: Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Οργανισμοί, Τρά-
πεζες κτλ.
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  Κάθε έλεγχος καταγράφεται με ημερομηνία, ώρα και φωτο-
γραφία ελεγχόμενου, ακόμα και για τις στιγμές που οι ειδοποι-
ήσεις διαφεύγουν από την προσοχή σας.

Professional Series
Commercial Spaces / Resorts - Hotels / Offices /  Medical Clinics



Συσκευή  με κατάλληλης ισχύος λάμπες, εκπομπής ακτινοβο-
λίας UVC στα κεντρικά κανάλια κλιματισμού - εξαερισμού, εξα-
σφαλίζει καθαρό αέρα στους εσωτερικούς χώρους 
κατανάλωσης και αναψυχής καθώς και στα δωμάτια ξενοδο-
χείων ή σε κλινικές - πολυιατρεία, πλοία κτλ.

ΛΥΣΕΙΣ UVC ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ότι αγγίζει το φως, το αγγίζετε άφοβα!

Τα Πλεονεκτήματα απολύμανσης κλιματισμού /εξαερισμού 
με τεχνολογίας UVC:

  Ο φρέσκος, καθαρός αέρας, απαλλαγμένος από βακτήρια και 
μικροοργανισμούς και μυρωδιές.

  Η πλέον αξιόπιστη τεχνολογία που ήδη εφαρμόζεται σε νοσο-
κομεία, κλινικές κτλ.

  Κατάλληλο για χώρους συνάντησης κοινού όπως: Γυμναστή-
ρια, Εστιατόρια, Πλοία, Γραφεία, Πολυκαταστήματα, Super 
Market, Εκκλησίες κτλ. 

Καραγιώργη Σερβίας 2, 4ος όρoφος, Αθήνα  210 300 04 68  /  210 373 17 71 sales@healthkeeper.gr

Πιστοποιημένη 
εξουδετέρωση των 

99,9% 
των μικροβίων και 

ιών.


