
 

 

HASSAS-TEMASSIZ VÜCUT 
SICAKLIK ÖLÇÜMÜ  

 

ENDÜSTRİYEL TEMASSIZ SICAKLIK ÖLÇÜM İLE 

İSTEDİĞİNİZ ALANLARDA HIZLI VE KOLAY 24 SAAT 

SICAKLIK ÖLÇÜMÜ ALABİLİRSİNİZ.  

Temassız sıcaklık ölçümde kullandığımız iki nokta kalibrasyonu 

ile insan vücut sıcaklığını hassas bir şekilde ölçebiliyor ve 

ölçtüğümüz sonuçları uzak mesafelerden 10cm dijit boyundaki 

ekrandan rahatlıkla okuyabiliyoruz.  

Kendi vücut sıcaklık sisteminizi kendi 

ihtiyacınıza göre tasarlayın 

Birbirine kalibre edilmiş sıcaklık ölçer ve ekran ile istediğiniz 

gibi bir sıcaklık ölçer tasarımı elde edin. Tek yapmanız gereken 

ekran için gerekli enerji beslemesini vermek ve InfraRed 

sensöre kadar kablo bağlantısını yaparak cihazları istediğiniz 

yere istediğiniz gibi montajını yapmak.  

  

UYGUN MALİYETLİ 
TEMASSIZ SICAKLIK 
ÖLÇER 

Temsilcisi olduğumuz 

Avrupa’nın en büyük 

endüstiryel Temassız Sıcaklık 

Ölçer üreticisi Optris 

firmasının ürünleri ile yüksek 

hassasiyet ve 

tekrarlanabilirlikte ölçümler 

alıyoruz . 

Sıcaklık ölçüm sensörü iki 

nokta kalibrasyonu ile 36 ile 

38 dereceye hassas ölçüm 

alabilecek şekilde 

ayarlanmaktadır.  
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SİSTEM UYGULAMALARI 
SİSTEM UYARLAMALARI 
InfraRed sıcaklık ölçer ile gerçekleştirilen vücut sıcaklık 

ölçümü dahili bir elektronik kart üzerine dijital yada 

analog haberleşme ile iletilir.   

Üretici firma kullanmış olduğu elektronik kart 

üzerine geliştireceği yazılımı ile sistem 

uyarlamasını yapabilmektedir.  

Sağdaki üründe ölçülen sıcaklık değeri, set edilen 

sıcaklık değerinin üstünde olması durumunda 

dahili ledleri kırmızı renge döndürerek  yüksek 

sıcaklık riskini kullanıcıya bildirmektedir. Normal 

sıcaklık durumunda ise dahili ledleri yeşile 

çevirerek sıcaklığın normal düzeyde olduğu 

bilgisini verir.  

  

  Soldaki çözüm de ise yine basitçe  temassız sıcaklık 

ölçer cihazımız bir ekran ile mikroişlemci 

üzerinden bağlantıya geçiyor. Mikroişlemci aynı 

zamanda mesefa sensöründen almış olduğu tetik 

değerini işliyor ve alınan sıcaklık değerini kişi 

uygun mesafeye geldiğinde ekrana yansıtıyor.  

Sistem, gelen kişinin sıcaklığı uygun ise sesli ve 

renkli uyarı geçişe izin veriyor. Eğer yine sıcaklık 

değeri uygun değilse sesli ve renkli olarak kişiyi 

uyarıyor. Böylece uygun zamanda uyarlanmış 

sıcaklık ölçümü sağlanıyor.  
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