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Specificaties: SCANmi1, SCANmi2 Temperatuur Management Systeem 
 
 
Product omschrijving: 
Deze infrarood gebaseerde temperatuurmeter is een precieze, gemakkelijke en gebruiksvriendelijke 
manier om de lichaamstemperatuur te meten bij een persoon. Een nadeel van veel 
meetinstrumenten en scanners is dat er menselijk contact moet zijn om de temperatuur te meten, 
waardoor er contaminatie kan optreden van persoon tot persoon.  
Deze scanner kan, zonder dat personeel in aanraking hoeft te komen met de personen, een snelle en 
precieze meting geven van de lichaamstemperatuur. Door gebruik van deze methode is er geen 
menselijk contact noodzakelijk zodat personeel beschermd is tegen een mogelijke infectie van een 
virus door aanraking. Direct na de meting wordt de lichaamstemperatuur op een 7-inch LCD scherm 
weergegeven en kan een volgend persoon plaatsnemen voor de optische scanner voor het 
bevorderen van  een snelle doorstroming.  
 
Functionele beschrijving: 
-Contactloze scanner: Op 20-50 centimeter afstand wordt de temperatuur gemeten door een 
optische sensor. Onder andere het voorhoofd en de pols kunnen worden gebruikt. De analyse van 
deze informatie vind binnen enkele seconden plaats.  De sensor werkt niet magnetisch en is hiermee 
veilig voor personen met bijvoorbeeld een pacemaker.  
 
-7’’ Display: In het LCD wordt weergegeven wat de omgevingstemperatuur is, de temperatuur 
waarop de grenswaarde is ingesteld  en het aantal metingen die verricht zijn. Tevens is af te lezen 
wat de gemeten lichaamstemperatuur is. Indien gewenst kan er een signaal worden gegeven 
wanneer de temperatuur van de persoon die wordt gemeten te hoog is.  
 
-Uniek: Door het toepassen van een gekalibreerde infrarood sensor in combinatie met een algoritme, 

is deze onafhankelijk van de buitentemperatuur en garandeert deze een stabiele werking.  

-AVG: Doordat dit apparaat mensen in de gelegenheid stelt de lichaamstemperatuur te meten en er 

geen opslag plaatsvindt van de informatie zijn SCANmi1 en SCANmi2* niet in strijdt met de 

regelgeving omtrent de AVG. *SCANmi2 heeft de mogelijkheid trigger signalen te generen aan de 

hand van de gemeten waarde. Wilt u daar gebruik van maken? U bent zelf verantwoordelijk voor het 

protocol tot gebruik van deze signalen binnen uw organisatie.  

-Toepassing: Dit hulpmiddel kan op meerdere plekken ingezet worden zoals openbare gelegenheden, 

horeca, stations, sportgelegenheden, kinderopvang, zorginstellingen etc. Combineer dit product met 

de optionele RVS chemie dispenserpaal, zodat men buiten een temperatuur meting ook de 

gelegenheid heeft de handen te desinfecteren. 
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Specificaties: SCANmi1, SCANmi2 Temperatuur Management Systeem 
 
 
Product specificaties: 

Kenmerk SCANmi1 SCANmi2 
Afmeting 25x9x20 cm (LxBxH) 25x9x20 cm (LxBxH) 

Gewicht 3,8 kg 3,8 kg 

Type meetsensor MELEXIS infrarood MELEXIS infrarood 

Meetnauwkeurigheid (min) 0,5 ⁰C 0,5 ⁰C 

Reactietijd 0.1 sec 0.1 sec 

Meetduur 0.5 – 1.5 sec 0.5 – 1.5 sec 

Meetafstand (voorhoofd/pols) 25-50 cm 25-50 cm 

Instelbare kritische waarde 30 – 42 ⁰C 30 – 42 ⁰C 

Default kritische waarde 37.5 ⁰C 37.5 ⁰C 

Meetbereik -10 – 55 ⁰C -10 – 55 ⁰C 

Display 7’’ LCD touchscreen 7’’ LCD touchscreen 

Volume (instelbaar) 0 – 100% 0 – 100% 

Taal  Engels Engels 

Werkspanning (net aansluiting) 220V – 50Hz. 220V – 50Hz. 

Opgenomen vermogen 50 Watt 50 Watt 

Afwerking RVS / Zwart RVS / Zwart 

I/O poort (12Vdc) positieve test   
I/O poort (12Vdc) negatieve test   
Compatible met externe sensor    
Compatible met signaal lamp   
Beugel t.b.v. wandmontage   
Compatible met Hygiëne zuil   
CE certificering   

 
 
Optionele product accessoires: 
 
 

 
  

 
  

 
 
 
Externe sensor      Signaal lamp        Chemie dispenserpaal 
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Specificaties: SCANmi1, SCANmi2 Temperatuur Management Systeem 
 
 
Product afbeeldingen: 
       Contactloze sensor 
 
       7’’ LCD touchscreen 
 
       Gemeten waarde 
 
       Parameters 
      
       Behuizing ( RVS / Zwart) 
 
       In- en uitschakelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ventilatie opening 
 
       Luidspreker voor geluidweergave 
 
       Beugel t.b.v. wandmontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Connector externe sensor(SCANmi2 functie) 
 
       Connector signaallamp(SCANmi2* functie) 
 
       Aansluiting t.b.v. netsnoer 
 
*SCANmi2 heeft de mogelijkheid trigger signalen te generen aan de hand van de gemeten waarde.  
Wilt u daar gebruik van maken? U bent zelf verantwoordelijk voor het protocol tot gebruik  
van deze signalen binnen uw organisatie. 
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