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כדי להמשיך להיאבק במגפת הקורונה ולחזור לשגרת חיים ZBM זדבי.אם משווקת פתרונות חכמים.

 פתרונות אלו זכו להצלחה ענקית בסיוע לעצירת התפשטות המגיפה ושמירה על בריאות האנשים במדינות שהתגברו 
על התפשטות הנגיף כמו: סין, קוריאה ויפן

למערכת זו יש לה יתרון ענק בגמישות ההתקנה ומרחב אפשרויות הפתרון שבה. היא נותנת מענה מידי לבעיית מדידת 
החום בתחבורה הציבורית , יכולה להיות מותקנת על כל שער כניסה ויכולה להיות מותקנת על ממשקים קיימים כמו 

שער גלאי מתכות או שערים חשמליים
מאפייני מערכת: 

⋅  מערכת מיון ובקרה לניהול  כניסת הנכנסים באופן בריא ובטוח
⋅  מאפשר בדיקת חום אחד אחד טרם כניסה למקום 

⋅  צג דיגיטלי גדול המראה את החום של העובר בשער באופן ברור
⋅  התראה קולית בדיבוב עברית על אישור כניסה או איסור כניסה בצירוף צליל אזעקה בעת חריגה

⋅  מד חום מובנה עם מדידת חום מהירה 0.2 שניות 
MELXIS בלגיה הכולל סנסור רגיש מאוד שמיוצר באירופה ⋅  מד חום מדויק ללא סטייה, צי'פ של חברת

⋅  מדידת חום ללא מגע אדם וממרחק של 1-50 ס"מ מפתח המדחום
⋅  מדידת חום דרך המצח או דרך זרוע יד

⋅  המערכת חוסכת באחזקת כח אדם נוסף שצריך לבדוק אנשים בכניסה וחוסך בזמן בזכות המדידה המהירה
⋅  המערכת בריאותית בכך שלא דורש מגע ישיר למדידת חום כמו כן מונע כניסת אנשים עם חום חריג

⋅   המערכת יכולה להיות מותקנת על:  סטנד נייד, שער קיים , תחבורה ציבורית, ציוד קיים 

מתאים להתקנה במקומות מוסדיים, ציבוריים לדוגמא: בניני משרדים, מלונות, תחבורה ציבורית, מוסדות חינוך, בסיסי 
צבא, בנקים, מוסדות ממשלתיים, קניונים, בתי חולים, בתי אבות, מוזיאונים, מקומות תיירות וטבע, רשתות שיווק, חנויות 

וכל מקום בו יש כניסת מבקרים.

חברתנו מספקת צוות מהנדסים וטכנאים מיומן למתן תמיכת תוכנה וחומרה במינימום זמן
כל הפתרונות הם במחיר אטרקטיבי לתמיכה במאבק בקורנה !

בריאותי
בטיחותי 

חסכוני
ניהול ובקרה 

 מערכת בדיקת חום ניידת/נייחת

ללא צורך במגע אדם הכוללת חיווי קולי בעברית
תחבורה ציבורית | כניסה למוסדות עסקיים וציבוריים | מותקנת על ציוד קיים

חיבור חשמל

צג דיגיטלי

חיישן אינפרא אדום

רמקול מובנה

נלחמים יחד במגפת הקורונה

עמדת מדידת חום

תקין לא תקין

Check & Enter



חכמים  פתרונות  לישראל  מביאה  אלקטרוניקה  סיריוס  חיים  לשגרת  ולחזור  הקורונה  במגפת  להיאבק  להמשיך  כדי 
ובלעדיים. פתרונות אלו זכו להצלחה ענקית בסיוע לעצירת התפשטות המגיפה ושמירה על בריאות האנשים במדינות 

שהתגברו על התפשטות הנגיף כמו: סין, קוריאה ויפן

למערכת זו יש לה יתרון ענק בגמישות ההתקנה ומרחב אפשרויות הפתרון שבה. היא נותנת מענה מידי לבעיית מדידת 
החום בתחבורה הציבורית , יכולה להיות מותקנת על כל שער כניסה ויכולה להיות מותקנת על ממשקים קיימים כמו 

שער גלאי מתכות או שערים חשמליים

מאפייני מערכת: 
⋅  מערכת מיון ובקרה לניהול  כניסת הנכנסים באופן בריא ובטוח

⋅  מאפשר בדיקת חום אחד אחד טרם כניסה למקום 
⋅  צג דיגיטלי גדול המראה את החום של העובר בשער באופן ברור

⋅  התראה קולית בדיבוב עברית על אישור כניסה או איסור כניסה בצירוף צליל אזעקה בעת חריגה

⋅  מד חום מובנה עם מדידת חום מהירה 0.2 שניות 
⋅  מד חום מדויק ללא סטייה, צי'פ של חברת MELXIS בלגיה הכולל סנסור רגיש מאוד שמיוצר באירופה

⋅  מדידת חום ללא מגע אדם וממרחק של 1-50 ס"מ מפתח המדחום
⋅  מדידת חום דרך המצח או דרך זרוע יד

⋅  המערכת חוסכת באחזקת כח אדם נוסף שצריך לבדוק אנשים בכניסה וחוסך בזמן בזכות המדידה המהירה
⋅  המערכת בריאותית בכך שלא דורש מגע ישיר למדידת חום כמו כן מונע כניסת אנשים עם חום חריג

⋅   המערכת יכולה להיות מותקנת על:  סטנד נייד, שער קיים , תחבורה ציבורית, ציוד קיים 

מתאים להתקנה במקומות מוסדיים, ציבוריים לדוגמא: בניני משרדים, מלונות, תחבורה ציבורית, מוסדות חינוך, בסיסי 
צבא, בנקים, מוסדות ממשלתיים, קניונים, בתי חולים, בתי אבות, מוזיאונים, מקומות תיירות וטבע, רשתות שיווק, חנויות 

וכל מקום בו יש כניסת מבקרים.

חברתנו מספקת צוות מהנדסים וטכנאים מיומן למתן תמיכת תוכנה וחומרה במינימום זמן
כל הפתרונות הם במחיר אטרקטיבי לתמיכה במאבק בקורנה !

Basic Parameter:

Shipping weight: about 1kg
Product weight: 0.6kg
Power consumption: less than 8W
Working temperature: -10 ~ 40˚ C
Operating humidity: 95%, non-condensing
External power supply: AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Working voltage: 12V
Temperature measurement speed: less than 1 second
Temperature measurement accuracy: ± 0.3,
Temperature measurement distance: 1-20CM
Product size: 166x115x34mm (excluding bracket and power adapter)
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התקנת מערכת בתחבורה ציבורית ליד תא
הנהג בכניסה לאוטובוס לנוסעים העולים

התקנת מערכת על שערי כניסה של
אוניברסיטאות, פארקים ציבוריים ובתי ספר

התקנת מערכת בכניסה למוסדות ציבוריים, 
בנייני משרדים, בתי אבות ומקומות עבודה

נלחמים יחד במגפת הקורונה

  https://www.zbm.co.il                    1-700-500-717                            E-mail: info@zbm.co.il




