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OFERTA 2020MC 

Aparat profesional de control acces bazat pe verificarea temperaturii 
 

Nr. Model/ DESCRIERE 
P.U. 

(EUR) 

1 Sistem control access cu masurare  

noncontact a temperaturii, ThermoMetricon  

standard 

  

2085.00 

2 ThermoMetricon-Gate: identic cu D1 dar include poarta de acces 2230.00 

 

Datorita pandemiei creata de virursul COVID 19, toate organizatiile sunt preocupate sa identifice la 

intrarea in sediile lor persoanele care pot fi infectate. 

Desigur acest lucru nu este posibil decat prin masurarea temperaturii individuale a persoanelor (angajati, 

vizitatori, cumparatori, clienti, pacienti, etc.). 

Tehnologiile disponibile se bazeaza pe senzori infrarosu respectiv senzori termici si camere video, iar 

dispozitivul propus se bazeaza pe masurarea temperaturii in mai multe puncte ale corpului, prin folosirea 

mai multor senzori in calea de deplasare a persoanelor. 

 

ThermoMetricon masoara temperatura corpului folosind senzori IR de inalta definitie si precizie,  

distribuite într-un aranjament vertical, in 32 de puncte simultan în 1/20 de secunda pentru a asigura 

precizia de măsurare și utilizabilitatea la persoane de diferite înălțimi.  

Dispozitivul se poate amplasa in lateralul unei usi. Cand o persoana cu temperatura corpului mai mare 

de valoarea presetata trece prin dreptul acestuia, acesta emite un semnal sonor si vizual (lumina rosie) 

afisand si valoarea masurata.  

Metoda termografiei presupune citirea temperaturii din zona cea mai calda de pe fata subiectului, fără a 

fi în contact cu corpul și indiferent de temperatura ambiantă. 

Aceeasi metoda este folosita de camerele termice si de termometrele cu infrarosu manuale. 

Pe masura ce persoana se misca, trecând prin fata instrumentului, temperaturile a sute de puncte de pe 

fata sa sunt masurate în timp ce persoana continua sa mearga. Este afisata valoarea maxima (dupa 

aplicarea algoritmilor software). 
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Caracteristici si avantaje: 

• Precizie mare de masurare: +/- 0,5 grd.C  

• Instalare foarte simpla, fara sa necesitate tehnicieni specializati 

• Utilizare extrem de simpla, nu sunt necesare cunoștințe sau instruiri speciale pentru  

            funcționarea sistemului 

• Distanta de detectie de pana la 1 m (fara oprirea persoanei) 

• Viteza de control rapid - este permisă trecerea rapidă și continuă a oamenilor 

• Abilitatea de a detecta în ambele sensuri de trecere 

• Securitatea metodei pentru utilizatori, NU sunt memorate imagini, poze, video, etc. 

• Nu este necesar contactul cu persoana examinată 

• Nu este implicată radiația dăunătoare organismului. Aparatul nu emite radiații. Primește pasiv 

            radiațiile infraroșii emise de corpul uman. 

• Calibrarea automată și integrarea algoritmilor de potrivire a temperaturii pielii (capului) cu  

            temperatura corpului intern 

• Durabilitatea în utilizare 

• Cost redus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Specificatii tehnice: 
 

Precizie ±0.5°C precizia masurarii temperaturii corpului atunci cand este 

utilizat in interior, in conditiile recomandate  

Sensibilitatea dispozitivului  0,1°C     

Alarma depasire temperatura Audio si vizuala 

Distanta de lucru (fata de subiect) Max. 1 m 

Viteza de masurare 300 persoane/min. 

Diferenta maxima intre inaltimile 

oamenilor masurati 
Aprox. 70 cm  

Putere consumata < 5 W (consum maxim de 0.5A, consum obisnuit 0.1A) 

Tensiune de functionare  12 V CC – curent maxim 500 mA (0.5 A), curent mediu de 

operare 0.15 A ;  

Temperatura ambientala maxima  Mediul de lucru: 10°C pana la 38°C  

Temperatura ambientala de depozitare  -10°C pana la +50°C 

Umiditate Max. 75%  

Greutate  < 2 kg  

Dimensiuni 76 cm x 10 cm x 15 cm  

Dimensiuni poarta Al  1 m x 2.2 m x 0.2 m  

Greutatea poarta Al  Max. 20 kg  

Certificare CE DA 

 



Posibiltati de instalare si amplasare: 

- Poate fi instalat la intrarea in institutii publice, scoli, cladiri birouri, sali de conferinte, magazine, 

mall-uri, hoteluri, sali de sport, gari, autogari, porturi, aeroporturi, fabrici, etc. 

-Suporta orice tip de prindere: pe un cadru existent, pe un support (trepied mobil), pe turnichet access, 

etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
Precautii: 
 

• Dispozitivul nu este rezistent la apă. 

• Nu folosiți produsul în apropierea surselor electromagnetice, cum ar fi telefoanele fără fir sau 

telefoanele mobile în modul vorbire. 

• După o cădere sau orice abuz, contactați furnizorul  înainte de a utiliza dispozitivul. 

• Dacă fața este acoperită cu păr, transpirație sau o pălărie, precizia măsurării poate fi afectată. În 

acest caz, se recomandă ca persoana să stea nemișcat în fața oglinzilor privindu-le timp de cel puțin 

2 secunde. 

• Folosirea acestui termometru nu înlocuiește o vizită la medic și ar trebui re-verificat cu echipament 

medical. 

 

 



Montaj si instalare: 
 

Nr. Cod Serviciu Lei, fara TVA 

1.  R-INST Instalare, montaj, instruire personal in Bucuresti 450.00 

2.  R-INST-RO Instalare, montaj, instruire personal 450 + 1.7/km 

3.  R-GAR-1081 Extindere garantie + 1 an 625.00 

4.  R-MET 
Emitere Certificat etalonare metrologica de firma 

autorizata BRML 
175.00 

 
 
Validitatea ofertei: până la 31.12.2020 

Condiţii de plată: la livrare prin O.P. in contul ROM TECH SRL 

Condiţii de livrare: Franco beneficiar prin curier 

Termen de livrare: Din stoc sau 10-15 zile de la comanda 

 

Nota: 
 

1. Preţul nu include TVA. 

2. Garantie: 12 luni. 

3. Priza de alimentare electrica (230 V c.a.)  va fi pusa la dispozitie de utlizator. 

4. Se asigura manual de instalare/utilizare tradus in limba Romana. 

5. Sistemul control acces NU SE INCADREAZA IN CLASA DISPOZITIVELOR MEDICALE! 

6. Firma ROM-TECH este certificată ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015 pentru comercializare, 

instalare şi service aparatură de laborator. 

 

Cu stimă, 

ROM-TECH SRL 

 

 

Ing. Marian COSTEI 

Director 

 

 
 


