
DE CONTACTLOZE KOORTSDETECTIE 
OPLOSSINGEN VAN PEDAK

36,6



Specialist in meettechniek en ons doel is om jou te voorzien van de juiste inzichten. 
Inzichten, gebaseerd op jarenlange kennis, ervaring en feiten. Want alleen door goed te 
meten, zul je het echt zeker weten! 

Meet handmatig de lichaamstemperatuur van individuen of kies voor een 
geautomatiseerd systeem met een nauwkeurigheid van 0.2 graden voor individuen of 
groepen.

WIJ ZIJN PEDAK



HANDHELD

Met deze handheld meet je gemakkelijk 
op afstand de temperatuur van je bezoeker. 
De handheld is speciaal ontwikkeld voor 
koortsmetingen, met een ingebouwd 
alarm als een temperatuur te hoog is. 
Temperatuurbereik van 32°C tot 42,9 °C.

GEEN FYSIEK CONTACT 
controle op afstand van 
lichaamstemperatuur

ZEER SNEL
betrouwbare meting 

binnen 1 seconde

1 
SEC

HANDHELD
speciaal ontwikkeld voor 

lichaamstemperatuur

ALARM
bij verhoogde 
temperatuur

Met onze contactloos koortsdetectiesysteem vertrouw je altijd op de juiste meetwaarden. 
JOUW GEZONDHEID, ONZE ZORG!

36,6

€110



INDIVIDUELE METING

Een unit, speciaal ontwikkeld voor discrete 
individuele metingen. Wanneer een 
persoon voor de unit gaat staan, wordt 
er automatisch een temperatuurmeting 
gestart. Veilig, want bediening door een 
2de persoon is niet nodig! De uitkomst van 
de nauwkeurige meting wordt op een bon 
geprint en er vindt geen registratie plaats. 
Geheel volgens de richtlijnen van    
       de AVG blijft de privacy van de 
           gebruiker gewaarborgd.

PLUG & PLAY SYSTEM 
geen internet nodig, 

volledig geautomatiseerd  

ZEER SNEL
betrouwbare meting 

binnen 1 seconde

1 
SEC

AVG PROOF
geen herkenning of 

registratie van personen  

Met onze contactloos koortsdetectiesysteem vertrouw je altijd op de juiste meetwaarden. 
JOUW GEZONDHEID, ONZE ZORG!

36,6

DUTCH 
DESIGN 

GERMAN 
HANDMADE 

CAMERA

BETROUWBARE METING
nauwkeurigheid 
van 0.2 graden



GROEPSMETING  

Dit systeem is uitermate geschikt voor 
koortsdetectie in ruimten waar meerdere 
personen bij elkaar komen. Door de 
combinatie van een thermografische 
camera met geavanceerde technologie kan 
er binnen een afstand van 6 meter zeer  
nauwkeurig gecontroleerd worden op 
temperatuur. De unit heeft de mogelijkheid 
   om gekoppeld te worden aan   
       toegangspoorten, aan een 
           gebouwbeheersysteem, een 
             controlekamer, etc. 

Met onze contactloos koortsdetectiesysteem vertrouw je altijd op de juiste meetwaarden. 
JOUW GEZONDHEID, ONZE ZORG!
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DUTCH 
DESIGN 

GERMAN 
HANDMADE 

CAMERA

BREED INZETBAAR 
Geschikt voor koppeling 

aan toegangsysteem

ZEER SNEL
betrouwbare meting 

binnen 1 seconde

1 
SEC

VOOR GROEPEN
toepasbaar als 

toegangscontrole

BETROUWBARE METING
nauwkeurigheid 
van 0.2 graden



Met onze contactloos koortsdetectiesysteem vertrouw je altijd op de juiste meetwaarden. 
JOUW GEZONDHEID, ONZE ZORG!

WIL JE MEER WETEN OVER ONZE OPLOSSINGEN? 
KIJK OP PEDAK.NL OF NEEM CONTACT OP VIA 0475-497424


