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ENABLING YOUR BUSINESS
W ITH SMART SOLUTIONS

Alat baca “reader” yang hadir dengan komponen  teknologi pengukur
suhu tubuh, dapat ditambahkan dan dapat bekerja dengan mekanisme 
di berbagai Kunci Elektromagnetik yang ada di pasaran.

1. Jarak untuk penyaringan suhu terbaik adalah 
   maksimal 50cm
2. Tingkat akurasi pengukuran suhu 0.5 °C 
3. Pra set pembacaan temperature 
 a. Normal: 35.0 to 37.4 °C 
 b. Demam: > 37.5 °C
  c. Hipotermia: < 34.9 °C
4. Dijalankan dengan Power DC 12 V
5. RFID, bluetooth, dan pengenalan wajah tersedia

1. Dibutuhkan secara terpisah alat pembuat 
enkode  yang cocok dengan perangkat lunak 
kami (direkomedasikan Sony RC-S380)
2. Cocok dengan Mifare Classic key cards. 
 Jika anda ingin menerapkan ulang Mifare Classis key 
 cards yang ada pada anda saat ini, mohon dipastikan 
 ada ekstra bidang ruang untuk untuk pengkodean.

Memiliki kode sandi untuk akses

Solution

A. Combo Reader
  (with Thermometer)

B. Card Encoder*

C. Software

D. Admin App* (Optional)

Description Remarks

1. Memiliki kode sandi untuk akses
2. Dapat menarik catatan data untuk pelacakan
3. Menyamakan pengaturan waktu untuk “reader”

Tersedia untuk koneksi Bluetooth1. Menyamakan pengaturan waktu untuk “reader”
2. Dapat menarik catatan data untuk pelacakan

Perangkat lunak dapat diunduh dari tautan yang 
disediakan

Sepenuhnya terintegrasi dengan "Ultron Smart Solutions" untuk 
memastikan 

Sebuah system yang sudah 
tterintegrasi terdiri  dari alat baca 
“reader”  yang memungkinkan 
mengukur suhu tubuh. Alat ini 
dapat bekerja dan ditambahkan 
dengan mekanisme di berbagai 
kunci elektomagnetik untuk 
membatasi akses berdasarkan 
pepengukuran suhu tubuh.

ULTRON ATAS

SISTEM YANG DAPAT MENGAKSES DAN 
MENGONTROL PEMERIKSAAN SUHU TUBUH 
MELALUI KARTU RFID, PERANGKAT BLUETOOTH 
DAN PENGENALAN WAJAH

AUTOMATED 
TEMPERATURE
ACCESS SYSTEM

M ITRA ANDA DALAM  
SOLUSI YANG CERDAS

Proses cek-in dan cek-out yang mulus 
dengan fungsi kontrol penyaringan suhu 
untuk memastikan keamanan para 
pengunjung

Masuk dengan aman


