


Szanowni Państwo,

Niepewność, to słowo, które towarzyszy każdemu z nas w ostatnich
dniach. Ogłoszona pandemia COVID-19 przez Międzyonarodową
Organizację Zdrowia i idące za nim zagrożenia stawiają przed
przedsiębiorcami wiele wyzwań, z jakimi wcześniej nie mieli do
czynienia. Do nowej sytuacji trzeba również dostosować zasady
BHP, oraz skutecznie minimalizować ryzyko.

Opowiadając na potrzeby w tak niepewnych czasach Wise wraz z
Alkam System przygotowały innowacyjny, modułowy system
wykrywający i ostrzegający o zagrożeniu w miejscu pracy. Nasze
rozwiązania to połączenie innowacyjnej technologi termowizyjnej
wspartej modułowym systemem zarządzający ruchem, jak i
minializujący bezpośredni kontakt pracowników. Prezentowane
rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa jak i
minimalizowanie wpływu COVID-19 na funkcjonowanie Państwa
przedsiębiorstwa.





Wczesne wykrywanie zagrożenia

Automatyczna detekcja podwyższonej temperatury

Szybkie izolowanie

Indentyfikacja potencjalnego zagrożenia

Zarządzanie przepływem osób

Mobilne stanowiska nadzoru

Modułowe wygrodzenia i ściany

System pomiaru temperatury
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Działanie systemu

Inteligentny system kamer oferowanych przez Alkam System to precyzyjny i natychmiastowy

pomiar temperatury. Rozwiązanie wspiera technoglogia rozpoznawania twarzy co efektywnie

zwiększa szanse wykrycia osoby potencjalnie zarażonej wirusem COVID-19. Dedykowany system

modułowych odgrodzeń oraz zarządzania przepływem ludzi to idealne rozwiązanie dla miejsc o

dużym natężeniu ruchu poprawiające płynne przemieszczanie się osób, dające elastyczność oraz

możliwość modyfikacji w zależności od potrzeb.

Zalety systemu:

Pomiar w czasie rzeczywistym - Indetyfikacja poniżej 1 sek

Jednoczesny pomiar do 3 osób*

Autonomiczna praca

Brak fizycznego kontaktu

Mobilność

Modułowość

Dedykowane boxy ochronne

Przykładowa wizualizacja sytemu zarządzania ruchem wraz z użycie kaemery terowizyjnej



DS-2TD1217B-3 /PA/B
Dua lna kamera te rmow i zy j na 160 x 120 / 4MP, 3 ,1mm /
4mm, pom ia r t empe ra tu r y 30. . 45 °C , I P66 , 12 V

DS-2TD2617B-6 /PA/B
Dua lna kamerate rmow i zy j na 160 x 120 / 4MP, 6 ,2mm
/ 8mm, pom ia r t empe ra tu r y 30. . 45 °C , I P66 , 12 V

Kamera IP posiadająca kanał termowizyjny 160 x 120 oraz kanał
Optyczny o rozdzielczości 4MP. Kamera może służyć do pomiaru
temperatury obiektów z wysoką dokładnością w czasie
rzeczywistym. Jest w stanie wykrywać i śledzić osoby o wyższej
temperaturze ciała w zatłoczonym obszarze publ icznym, może
być szeroko stosowany w miejscach takich jak urzędy celne,
lotnisko, szkoły, szpitale, zakłady pracy itp.

Rodzaje kamer

DS-2TD2637B- 10 /P
Dua lna kamera te rmow i zy j na 384 x 288 / 4MP, 9 ,7mm /
4mm, pomia r t empe ra tu r y 30. . 45 °C , IP66 ,AC /DC , PoE

SUNELL SN-TH01



Obszary zastosowania

Urzędy
Administracja

Zakłady
Produkcyjne

Targi
Konferencje
Eventy

Lotniska
Stacje kolejowe

Centra
Handlowe

Zakłady
Logistyczne

Pandemia koronawirusa COVID-19 ograniczyła dotychczasowe funkcjonowanie firm i urzędów,

jednak już teraz firmy wprowadzają nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w przestrzeni

publicznej, jak i zakłądach produkcyjnych. W zależności od potrzeb dobierzemy odpowiedni typ

kamery, konfiguracje przygotowana dla specyfiki klienta.



Modułowe boxy do
pomiaru temperatury



Modułowe boxy do pomiaru temperatury
OPCJA bez dachu. Sprzedaż / Wynajem
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Wymiary: 100x100x250 cm

Waga: 16 kg

Kolor: Bezbrawny

Modułowa konstrukcja aluminiowa - 3 ramy zwiększona sztywność konstrukcji

Przeźroczysty panel z wytrzymałego poliwęglanu / plexi 3 - 4mm

Odporny na preparaty do dezynfekcji

Łatwe w czyszczeniu panele PCV / Dibond*

Możliwość zadruku paneli bocznych (65 zł/m2)

Boxy do pomiaru temperatury, przyjmowania odwiedzających

*Opcja dodatkowo płatna

WISE ProBox 3
WMB 002. Sprzedaż / Wynajem

WERSJA CENA JEDNOSTKOWA WYNAJEM

Panel PCV 5 290 PLN/netto** 1 129 PLN/netto*

**Cena nie uwzględnia kosztów transportu.

Panel Dibond 5990 PLN/netto** 1 270 PLN/netto*

WERSJA CENA JEDNOSTKOWA WYNAJEM

Panel PCV 3 489 PLN/netto** 729 PLN/netto*

Panel Dibond 4 150 PLN/netto** 899 PLN/netto*

stawka najmu ustalana indywidualnie.
*Cena najmu za jeden miesiąc przy umowie na 5 miesiący. Przy najmie długoterminowym

**Cena nie uwzględnia kosztów transportu.
stawka najmu ustalana indywidualnie.
**Cena najmu za jeden miesiąc przy umowie na 5 miesiący. Przy najmie długoterminowym
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Możliwość zmiany wysokości
jak i szerokości. Prosimy o kontakt z
naszym działem sprzedaży.



PLEXI GLASS PMMA 3MM

PANEL PCV/DIBOND

DOWOLNA KONFIGURACJA

MOŻLIWŚĆ DOSTOSOWANIA ROZMIAU

MOŻLIWOŚĆ ZADRUKU



Przykładowe znakowanie

NAPIS INFORMACYJNY

PIKTOGRAMY

WYDRUK UV FULL COLOR



Modułowe ściany
odgradzające



DOWOLNA KONFIGURACJA

DWUSTRONNY ZADRUK

MOŻLIWOŚĆ MONTAZU TV

PANEL PCV, IDEALNY DO DEZYNFEKCJI



Ściany działowe BM_WISE
Modułowe ściany w opcji najmu dla Twojej firmy.

Modułowość Opcja zadruku Różne rodzaje
wykończenia

Dostępne rodzaje wykończenia:
Panel PCV 3mm

Panel Dibond 3mm

Materiał tekstylny



*Podane ceny za 1 miesiąc przy umowie na 6 miesięcy. Podane ceny są cenami netto.



Możliwości ścian BM_WISE
Modułowe ściany w opcji najmu dla Twojej firmy.



BASIC PROFESSIONAL HEAVYDUTY

śr, 300 mm 25,00 zł 39,00 zł 69,00 zł1 Naklejka

2 śr, 450 mm 39,00 zł 69,00 zł 119,00 złNaklejka

300 x 300 mm 25,00 zł 39,00 zł 69,00 zł3 Naklejka

450 x 450 mm 39,00 zł 69,00 zł 119,00 zł4 Naklejka

przekątna 300 mm 25,00 zł 39,00 zł 69,00 zł5 Naklejka

przekątna 450 mm 39,00 zł 69,00 zł 119,00 zł6 Naklejka

bok 300 mm 25,00 zł 39,00 zł 69,00 zł7 Naklejka

bok 450 mm 39,00 zł 69,00 zł 119,00 zł8 Naklejka

9 210 x 297 mm (A4) 22,00 zł 35,00 zł 59,00 złNaklejka

10 297 x 420 mm (A3) 35,00 zł 65,00 zł 109,00 złNaklejka

11 350 x 500 mm 37,00 zł 67,00 zł 114,00 złNaklejka

12 500 x 700 mm 49,00 zł 89,00 zł 159,00 złNaklejka

Nakelejki podłogwe / Piktogramy
Sprzedaż, możliwość przygotowania indywidualnego projektu oraz wielkość naklejki

Dostępne wersja:

BASIC - Do pomieszczeń o średnim nateżeniu ruchu
PROFESSIONAL - Stosowana w zakładach produkcyjnych, dużych sklepach
HEAVY DUTY - Stosowane w Magazynach gdzie oprócz pieszych działają maszyny
takie jak wózki widłowe itp.

DOSTĘPNEKSZTAŁTY:

Oznaczeniapodłogowe BASIC
sprawdzają sie w ciągach
komunikacyjnych o umiarkowanym
natężeniu ruchu - są odporne na ruch
pieszy, myjki mechaniczne i środki
czyszczące oraz ruch ręcznych wózków
paletowych. Warstwa antypoślizgowa
w klasie R9sprawia, żeten typ oznaczeń
jest bezpiecznydla Twoich pracowników.

Idealne na hale o gładkiej posadzce,
gdzie dominuje ruch pieszy oraz
rrcznych wózków paletowych.

Oznaczenia,które sprawdzają się
świetnie przy bardziej wymagających
powierzchniach - w ciągach
komunikacyjnych o dużym natężeniu
ruchu pieszego oraz ręcznych wózków
paletowych oraz niewielkim ruchu
wózków widłowych.* Podobnie jak
oznaczniki BASIC - zawierają warstwę
antypoślizgową klasy R9.

* UWAGA:dotyczy przejazdu wózka
na wprost, oznaczenia PROnie są
przystosowane do manewrowania
wózkiem widłowym bezpośrednio
na naklejce.

To najbardziej wytrzymały rodzaj
oznaczeńpodłogowych opracowanych
i produkowanych przez Wise Swoją
niezwykłą trwałość zawdzięczają grubej
warstwie folii PCW pokrywającej wydruk,
która w połączeniu z niezwykle mocnym
klejem tworzy połączenie nie do zdarcia
i sprawdza się nawet w wyjątkowo
trudnych warunkach. Gruba warstwa
wyjątkowo mocnego kleju zadbao to,
żeby każde oznaczenie HEAVYDUTY
zostało tam, gdzie je przykleisz.

Ten produkt dla najbardziej
wymagających klientów bezproblemu
wytrzyma manewry ciężkiegowózka
widłowego wykonywane bezpośrednio
na naklejce.

PROFESSIONAL HEAVY DUTYBASIC



www.wisedisplay.pl


