
Termal Geç�ş S�stem�

www.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.trwww.as�s.com.tr

ThermoGate®, �nsan vücudunun sıcaklığını ölçmek ve
ateş� olan �nsanları taramak �ç�n tasarlanmış

32 noktalı hassas IR termometred�r.
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                    ® TERMAL GEÇİŞ SİSTEMİ

ThermoGate®, �nsan vücudunun sıcaklığını ölçmek ve ateş� olan �nsanları taramak �ç�n tasarlanmış 32 noktalı 
hassas IR termometred�r. Sadece kapalı alanların g�r�ş noktalarının yanına yerleşt�r�lmes� yeterl�d�r. Vücut ısısı 
38°C'n�n üzer�nde olan b�r k�ş� geçt�ğ�nde, görsel ve sesl� olarak uyarı ver�r.

Termal kameralar �le karşılaştırıldığında
ThermoGate® şunları sunar: 

Daha düşük mal�yet
Daha yüksek doğruluk (± 0,5 ° C)
Daha kolay kurulum
Çok daha kolay kullanım
1 metreye kadar çalışma alanı
(Odaklamaya gerek duymaz)
Kartlı geç�ş s�stem�ne entegre ed�leb�l�r

“Termal taramada termal kameralardan daha hassas b�r yaklaşım sunar”

Koronav�rüs g�b� salgın gr�bal hastalıklarda, toplu 
çalışma veya yoğun personel olan yerlerde v�rüsün 
öneml� gösterges� olan vücut sıcaklığının tesp�t� çok 
öneml�d�r. P�yasada kullanılan ateş ölçüm c�hazları tek tek 
ölçüm yapab�lmekte, �nsanların yoğun b�r şek�lde g�r�ş 
yaptığı noktalarda, tek�l ölçümlerde c�dd� zaman kaybı 
oluşturmakta ve efekt�f olamayan kontroller 
gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu tür sorunlar �ç�n ASİS, ThermoGate® 
ürünü gel�şt�rm�şt�r. Uygulamanın doğruluğu ve kolaylığı 
sayes�nde; kapalı mekana g�ren k�ş�lere ps�koloj�k destek, 
f�rmanızın marka değer�ne de poz�t�f katkı sağlamaktadır.
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ThermoGate®, �nsan vücudunun sıcaklığını
ölçmek �ç�n termograf� yöntem�n� kullanır.

Termograf� yöntem�nde, c�hazın öznen�n 
yüzündek� en sıcak küçük alanın sıcaklık 

okumasına sah�p olması gerek�r (genell�kle b�r 
cm²’den daha büyük değ�ld�r). ThermoGate®, 

san�yen�n 1/20's� kaçar az b�r sürede 32 
p�ksel alanı tarar. K�ş� hareket hal�ndeyken 
b�le ölçüm yapab�len teknoloj�, 

sensörler�n önünden geç�lmes� esnasında, 
yüz algılama teknoloj�s�n�n de yardımı �le, 
�nsanın yüz bölges�nden yüzlerce noktanın 
sıcaklık b�lg�s�n� üret�r. Teknoloj� çok noktalı 
hassas b�r okumalar yapılarak �ç mekan 
kullanımında ± 0,5 ° C doğrulukla vücut 
sıcaklığı ölçümü yapar.
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AVANTAJLARI

Ölçüm yapab�lmek �ç�n �nsanları durdurmaya gerek duyulmaz.
Hareketl� (yürüyen) k�ş�lere hızlı ölçüm yapab�l�r. 

Doğruluk, �ç �nsan vücudu sıcaklığını doğru tahm�n etmek �ç�n 
sensör ver�ler�n�n gel�şm�ş algor�tmalarla �şlenmes�yle 
arttırılmıştır. S�stem, çevre koşullarında ufak değ�ş�kl�kler olsa 
b�le otomat�k olarak yen�den kal�brasyon yapar.

Ölçüm yapab�lmek �ç�n �nsanları durdurmaya gerek duyulmaz.

Dak�kada 100 k�ş�ye kadar ölçüm kapas�tes� vardır.

±0.5 °C Yüksek doğruluk: ± 0.5 °C

Ölçüm esnasında özel b�r eylem gerekt�rmez.
(kulak termometres� kullanımında olduğu g�b�)

sensör ver�ler�n�n gel�şm�ş algor�tmalarla �şlenmes�yle 
arttırılmıştır. S�stem, çevre koşullarında ufak değ�ş�kl�kler olsa 
b�le otomat�k olarak yen�den kal�brasyon yapar.
arttırılmıştır. S�stem, çevre koşullarında ufak değ�ş�kl�kler olsa 
b�le otomat�k olarak yen�den kal�brasyon yapar.b�le otomat�k olarak yen�den kal�brasyon yapar.

S�stem üzer�nde, optoelektron�k alanındak� en hassas sensörlerle donatılmıştır.

S�stem açılır açılmaz çalışmaya başlayab�l�r, başlangıç kal�brasyonu yoktur. 

36,5 0c Her geçen k�ş�n�n vücut sıcaklığı LED ekrandan kolayca okunur.
PC bağlantısı yapılırsa s�steme de kaydederek �zleneb�l�r.

Kullanım �ç�n eğ�t�m gerekt�rmez, kolay kurulur, güven�l�rd�r, düşük mal�yetl�d�r.

Her �k� yönde yürüyen k�ş�ler� ölçümleyeb�l�r.

C�haz pas�ft�r. Herhang� b�r zararlı radyasyon yaymaz. İnsan 
vücudu tarafından doğal olarak yayılan kızılötes� radyasyon �le 
çalışır. S�stem aynı anda 32 kızılötes� sensör kullanır. Bu şek�lde, 
kısa veya uzun boylu gen�ş b�r �nsanın yüz bölges�nde sıcaklığını 
ölçeb�l�r. 
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KULLANIM ALANLARI

SIK SORULAN SORULAR

Fabr�kalar, havaalanları, alışver�ş merkezler�, �ş merkezler�, marketler, okullar, hastaneler, s�nemalar, restoranlar g�b� 
�nsan traf�ğ�n�n yoğun olduğu tüm g�r�ş noktalarında rahatlıkla kullanılmaktadır.

S: ThermoGate®, ölçüm yapmak �ç�n radyasyon yayar mı?
C: Hayır. ThermoGate®,  yalnızca �nsan vücudunun IR (kızılötes�) radyasyonunu toplar ve algılar. (Kızılötes� radyasyon, 
radyasyon şekl�ndek� ısıdır ve h�çb�r şek�lde tehl�kel� değ�ld�r). D�ğer taraftan IR termometreler�n �şaret etmek �ç�n 
çıkardıkları lazer ışınları gözler �ç�n tehl�kel� olab�l�r.

S: ThermoGate®'�n kullanımı ve bakımı kolay mı?
C: Çok kolaydır. Çalıştırma tal�matları, ana güç düğmes�yle ün�tey� “AÇIK” ve ardından “KAPALI” konuma get�rmekle 
�lg�l�d�r. Bakım, aynalar k�rlend�kler�nde sadece tem�z b�r bezle s�l�nmey� �çer�r. Herkes kullanab�l�r ve bakımını 
yapab�l�r. Kurulumu da çok kolaydır ve nad�ren b�r tekn�syen gerekt�r�r.

S: Termograf� ned�r ve IR (kızılötes�) termometreler ve termal kameralar nasıl çalışır?
C: Tüm nesneler, yüzeyler�n�n sıcaklığına göre kızılötes� ışık (IR radyasyonu) yayar. Oda  sıcaklıklarındak� nesneler �ç�n bu tür 
ışık �nsan gözüyle görülmez. IR termometreler ve termal kameralar bu kızılötes� ışığı ölçer ve nesnen�n sıcaklığını 
mesafeden ölçer. B�r �nsan vücudunun �ç sıcaklığı, k�ş�n�n yüzünün yüzey sıcaklığı �le ölçüleb�l�r ve yönteme "termograf�" 
den�r. Termal kameralar farklı elektron�kler kullanarak b�nlerce p�ksel� ölçerek çalışır ve bunun �ç�n farklı özell�klere sah�pt�r.

S: Termograf� yöntem� hang� koşulları gerekt�r�r ve ne kadar doğrudur?
C: İç vücut sıcaklığının c�lt sıcaklığını (yüz) kullanarak  doğru b�r şek�lde tesp�t edeb�lmek �ç�n  sıcaklık ölçüm c�hazının 
doğru b�r şek�lde çalışması �le mümkündür. Ek olarak şu kurallara da uyulması gerekl�d�r; 

Ölçümden kısa b�r süre önce k�ş�n�n yüzü yıkanmamalı veya ıslak olmamalıdır.
K�ş� terl� olmamalıdır. 
K�ş� ölçümden kısa b�r süre önce vücut yorgunluğuna sah�p olmamalı veya vücut egzers�z� yapmamalıdır. Daha �y� kas 
akt�v�tes�n� sürdürmek �ç�n �nsan vücudu yorgunluk altındayken �ç sıcaklığı yükselt�r. Bu durumda, normal olan ve 
hastalıkla �lg�l� olmayan daha yüksek b�r vücut sıcaklığı oluşur. 
C�lt sıcaklığı her zaman aynı değ�ld�r. C�lt sıcaklığı, hızlı b�r şek�lde hava akışı ve hatta ps�koloj�k nedenlerden dolayı 
b�le küçük b�r m�ktar da olsa değ�şeb�l�r. K�ş� ölçümden önce hava akımına özell�kle kl�madan kaynaklanan akıma 
maruz kalmış olmamalıdır.  K�ş� üşüyecek derecede soğuk olan b�r ortamda olmamalıdır. Öner�len sıcaklık değerler� 
+25°C �la +32° C'd�r (7 ° F �la 90 ° F). B�r k�ş� soğuk olan b�r dış ortamdan gel�yorsa, yüz c�ld�n�n tekrar ısınması �ç�n 
yeterl� süre boyunca kapalı alanda kalmalıdır.
K�ş� opak camlı gözlük takıyorsa, okuma bazen gerçek sıcaklıktan daha azdır.

Yukarıda sayılan maddeler�n heps� vücut f�zyoloj�s� �le �lg�l�d�r ve kurallar herhang� b�r termal kamera, IR 
termometre ve ThermoGate �ç�n geçerl�d�r.



www.as�s.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

: İç mekanlarda öner�len koşullar altında kullanıldığında 

± 0,5 °C (± 0,9 ° F) vücut sıcaklığı hassas�yet�

: 0,1 °C (0,2 ° F)

: 0 – 1 m

: Azam� 100 k�ş�/dak

: ~70 cm.

: + 10°C �la + 38°C (+ 20°C �la + 32°C öner�l�r). Isı 

kaynaklarının veya kl�ma hava akışının yakınında 

çalıştırılmamalıdır.

: %75

: 38°C'y� (100° F) aştığında b�p ses� duyulur

Hassas�yet

Çözünürlük

Çalışma mesafes� aralığı

Ölçüm kapas�tes�

Ölçülen k�ş�ler�n maks�mum yüksekl�k farkı

Ortam çalışma sıcaklığı

Maks�mum ortam bağıl nem�

Ölçülen vücut sıcaklığı

: Regüle ed�lm�ş b�r güç kaynağından 12V DC

(Duvar güç kaynağı sağlanır.)

: <5 Watt (maks�mum 0,5A akım tüket�m�, t�p�k 0,1A)

: 76cm x 10cm x 15cm

: < 2kg

: 1x 2.2 x 0.2 m kurulu hal� 

(2.3 x 0.25 x 0.25 m paketlenm�ş)

: < 20 kg

Çalışma Ger�l�m�

Güç Tüket�m�

C�haz Boyutları

C�haz Ağırlığı

Alüm�nyum Kapı Boyutları (Advanced Model�)

Alüm�nyum Kapı Ağırlığı (Advanced Model�)
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MODELLER

Yalnızca ölçüm c�hazını �çer�r. Kapının yanına yerleşt�r�lmes� yeterl�d�r.
Ateş� olan b�r k�ş� geçt�ğ�nde sesle uyarır. (1 metreye kadar)

®  STANDARD
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ThermoGate® Standard ve alüm�nyum kapı çerçeves�n� �çer�r. 
Ekstrüde alüm�nyum boyalıdır (Ops�yonel). 3 parçadan oluşur. 

Alüm�nyum bağlantı soketler� ve düz tabla �çer�r. (İsteğe göre özel üret�l�r)

®  ADVANCED
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Tatlısu Mah. Ak�f İnan Sok. No:14 Ümran�ye / İSTANBUL / TÜRKİYE
     +90 216 540 64 64 (Pbx)          +90 216 540 64 54 

KONTROL
SIZDE

BIG DATA

ARAÇ
TEKNOLOJİLERİ

YAPAY ZEKA

ROBOT
TEKNOLOJİLERİ

İNOVASYON

IOT

GÖMÜLÜ
SİSTEMLER

SENSÖR
TEKNOLOJİLERİ

ÖDEME
SİSTEMLERİ

MOBİL
UYGULAMALAR

GÖRÜNTÜ
ANALİZİ


