Controle de Infecções H-Sense
Soluções de controle de acesso para limitar a
propagação de infecções

Kit de controle de infecções e linha de controle de acesso

”

Não é o mais forte da espécie que
sobrevive, nem o mais inteligente, é
o que melhor se adapta à mudança.
- Charles Darwin

Kit de Controle de Infecções H-Sense
e Soluções de Controle de Acesso
Melhore a acessibilidade e limite os riscos de contaminação
O mundo está passando por tempos
sem precedentes devido à pandemia
do novo coronavírus. Os riscos de
doenças infecciosas e sua capacidade
de propagação se tornaram muito reais e
mais próximos do que nunca.
Novas medidas foram aplicadas em
todo o mundo com novos conceitos,
como o distanciamento social. Todos
nós aprendemos como lavar correta
e frequentemente as mãos ou usar
gel higienizante, como usar e retirar o
equipamento de proteção individual
(EPI), e adquirimos o hábito de verificar
regularmente a nossa temperatura ou
qualquer sinal de contágio.
No momento em que as medidas de
lockdown começam a ser liberadas
e o retorno ao trabalho começa a ser
vislumbrado, o mundo pode concordar
que um novo normal será estabelecido.
Como uma das primeiras linhas de
defesa no local de trabalho, os locais de
entrada das pessoas estará no foco das
adaptações consideradas para permitir
um retorno seguro ao trabalho.

A Gunnebo traz um conjunto de
soluções de controle de infecções para
o mercado, que visa complementar as
medidas e recomendações já em vigor.
As soluções H-Sense proporcionam
funcionalidades de prevenção e
controle de infecções sem contato e
automatizadas. Integradas à catraca da
Gunnebo, elas fornecem processos de
controle de infecções associados ao
direito de acesso aos estabelecimentos
que são eficientes e fáceis de implantar,
garantindo que as medidas de proteção
sejam aplicadas corretamente e com
segurança.
O kit de controle de infecções H-Sense
pode ser escolhido para ser adaptado a
catracas da Gunnebo já existentes, bem
como uma solução completa para uma
nova instalação no local.
Ao fazer a triagem de funcionários
e visitantes, os modelos H-Sense
garantem que as pessoas e o ambiente
de trabalho sejam mantidos em
segurança e saudáveis.

Detecção de temperatura / febre

Detecção de máscara facial

Dispensers de gel higienizante

Detecção de distanciamento social individual

H-Sense T – Detecção de Temperatura Corporal
por Infravermelho
Sensor térmico automatizado para leitura de temperatura
sem contato antes do acesso

Um dos principais sintomas de pessoas com uma infecção
ativa é a temperatura corporal elevada ou febre. Esta
tecnologia de detecção de temperatura é sincronizada
com a operação da catraca, fazendo com que o sistema
impeça a entrada de pessoas que apresentem uma elevação
da temperatura corporal acima das faixas normais. Isto evita,
já no ponto de entrada, a propagação de tais infecções
no estabelecimento.

O display pod de 7” do H-Sense T, perfeitamente integrado à
catraca, combina a análise de imagens e detecção térmica para
oferecer uma detecção de temperatura corporal de alta precisão,
sem contato, dentro de uma faixa de 30 a 45°C e com precisão
de ± 0,3 °C.
O H-Sense T oferece a tranquilidade de que qualquer pessoa
dentro do ediestabelecimento tenha sido testada para febre e
que, ao entrar, apresentava uma temperatura normal.

H-Sense M – Detecção de Máscara Higiênica
Garanta que as máscaras higiênicas de EPI sejam
sempre usadas antes do acesso
O H-Sense M implementa medidas recomendadas de
prevenção de infecções associadas ao direito de acesso.
Localizado em um display pod de 7” perfeitamente integrado
à catraca, uma câmera de alta precisão, apoiada por análise
de imagens, identifica se o usuário está ou não usando uma
máscara higiênica.
Automatizar as verificações de máscara dos funcionários e
visitantes pode reduzir os riscos de infecções patogênicas
no local, protegendo tanto o usuário quanto as pessoas
presentes no local.

A funcionalidade integrada
à catraca proporciona a
possibilidade de recusar a
passagem se uma máscara
não for identificada,
fazendo assim a triagem
de funcionários e visitantes
para mitigar o risco de
propagação de partículas
infecciosas transportadas
pelo ar em torno de seu
edifício. Ao automatizar a
verificação dos ocupantes
usando máscaras, tanto
o custo de mão de obra
quanto a possibilidade de
confronto serão reduzidos.

H-Sense G – Dispensador de Gel Higienizante
Gel higienizante sem contato para a limpeza das mãos antes do acesso
Está bem documentado que a prática da
boa higiene nas mãos é um fator crítico na
prevenção da propagação da infecção, ao
minimizar a oportunidade de que agentes
infecciosos ou patógenos sejam depositados
sobre superfícies duras, como portas e
janelas, especialmente nas áreas comuns.
O H-Sense G, combinado com o H-Sense
T e o H-Sense M, proporciona ao seu
estabelecimento um padrão de proteção
multifacetado para garantir a segurança de
todos os funcionários e visitantes.
O H-Sense G é um dispenser automático
de gel higienizante ligado às funções da
catraca de entrada, com painel e barreira de
vidro, que fornece, sem contato, uma dose
de gel higienizante para as mãos, e que não
permitirá a entrada sem que o gel higienizante
tenha sido administrado.

Três níveis
de proteção

Os kits H-Sense e as soluções de
controle de acesso fornecem três
níveis de verificação da saúde e
higienização, garantindo que as
pessoas que acessarem o local
não apresentam sintomas de
doença, que estão usando o
equipamento de proteção individual
correto e que foram higienizadas
antes de entrar.
Segurança e saúde são prioridade
número um para empresas conscientes.

Soluções H-Sense de Controle de Acesso
Produtos H-Sense integrados à catraca de entrada
Modelos:
• O modelo H-Sense possui uma câmera integrada, sensor infravermelho e
display com detecção de máscara higiênica e verificação de temperatura
do usuário, para impedir a entrada de usuários sem proteção ou com sinais
de febre.
• O modelo H-Sense+ incorpora um dispenser de gel higienizante em um painel,
além da câmera integrada e do sensor infravermelho, para garantir
que os usuários tenham feito a limpeza efetiva das mãos antes que
sua passagem seja permitida.
Catraca para Acesso Rápido
SpeedStile FLs H-Sense
Operação silenciosa e suave para os locais onde o
espaço limitado e a estética é importante.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil utilização
Permite a entrada sem qualquer contato
Portas vai e vêm abrem na direção da
passagem para um melhor efeito de
boas-vindas
Mínima área ocupada
Detecção de entrada dupla ou de “carona”
Detecção de entrada no sentido contrário e
intrusão
Símbolos iluminados
Sistema avançado de segurança do usuário

Torniquete Trípode SlimStile H-Sense
Compactas e de baixo custo, estas
catracas portáteis trípodes são adequadas
para áreas internas ou externas onde são
necessárias soluções temporárias.
•
•
•
•
•
•

Operação suave e silenciosa
Fabricadas em aço inoxidável
Design robusto
Dispositivo antirreversão para evitar
rotação inversa
Opção de baixar a barra para permitir
passagem livre
Configuração normalmente aberta ou
normalmente fechada

SpeedStile FL H-Sense
Catracas para acesso rápido elegantes
com portas vai e vêm que combinam
uma barreira eficaz com um alto fluxo de
passagem.
•
•
•
•
•
•

Polidas e esteticamente refinadas
Permitem a entrada sem contato algum
Portas vai e vêm abrem na direção da
passagem para um melhor efeito de
boas-vindas
TLEDs na tampa superior para confirmar
ou negar a passagem
Customização para design personalizado
Detecção de entrada dupla ou no sentido
contrário

Speedstile FP H-Sense
Catracas para acesso rápido com porta
em painel deslizante retrátil para locais que
exigem alto nível de segurança.
•
•
•
•
•
•
•

Design moderno e elegante
Permitem a entrada sem contato
Portas totalmente retráteis para dentro da
unidade
Portas de vidro transparente reduzem a
aparência de barreira
Iluminação embutida com indicadores de
LED
Detecção de entrada dupla ou no sentido
contrário
Customização para design personalizado

Layouts para Distanciamento Social
Layouts de controle de acesso para maximizar a saúde nos
locais de convivência
Distanciamento Social
Para maximizar a distância entre dois usuários
atravessando as catracas ao mesmo tempo, é
necessário contemplar os layouts de faixas das
catracas.
O leque de produtos SpeedStile da Gunnebo
oferece uma ampla versatilidade de modelos
que permitem posicionar e estruturar catracas,
configurando o melhor uso da área de ocupação
disponível e o arranjo personalizado para cada
local.
Layouts de faixas extra largas ou escalonadas
ajudarão nas medidas de distanciamento social
e podem ser implantadas rapidamente para
permitir maior tranquilidade aos usuários quando
passarem pelo controle de acesso.

Layout de faixa tradicional
O layout de faixa tradicionalmente
usado em um desenho linear permite
a menor área ocupada de um
determinado espaço.
Ao colocar cada unidade alinhada uma
com a outra, o layout de cada catraca
é uniforme e igual, permitindo que
cada usuário passe ao lado de outro.
Os esforços de distanciamento social
devem ser contemplados neste caso,
já que a abordagem lado a lado limita
o espaço entre duas pessoas que
passam por suas respectivas catracas
ao mesmo tempo.

Faixas individuais
Ao contrário do layout
tradicional, faixas individuais
podem ser separadas por
barreiras personalizadas que
criam a separação necessária
ao distanciamento social entre
os pontos de acesso.
Este layout otimiza o equilíbrio
entre a área ocupada no
local e a implementação do
distanciamento social.

Faixas escalonadas
O escalonamento de faixas permite
maior distância entre usuários e
pode ser configurado se a área
disponível no local permitir. Faixas
escalonadas usarão um espaço
maior, mas podem ser implantadas
em resposta a protocolos de
distanciamento social.
O layout permite mais espaço
entre os usuários que passam
ao mesmo tempo; além disso,
permite que os usuários saiam e
em seguida caminhem em posições
alternadas, mantendo sua distância.
Faixas perpendiculares
Semelhantes às faixas
escalonadas, as faixas
perpendiculares oferecem
uma solução nova para o
distanciamento social, mas com
uma área menor de ocupação.
Faixas perpendiculares
proporcionarão mais espaço
entre os usuários ao passarem,
enquanto maximizam o melhor
uso do espaço permitido, caso a
área de ocupação seja limitada.

Kit e Séries H-Sense da Gunnebo
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