
EQUIPAMENTO 

PARA TEMPERATURA 
E ÁLCOOL GEL 
AUTOMÁTICO

PREVINA os seus clientes e 
colaboradores do coronavírus, 
CORTE O CUSTO de pessoal 
para medir a temperatura e 
distribuir álcool gel de quem 
ingressa em seu 
estabelecimento e EVITE 
FILAS de acesso

Chegou o equipamento PARA TEMPERATURA e ÁLCOOL 
GEL AUTOMÁTICO com a tecnologia e qualidade SYSC. 
Não perca mais tempo e ganhe em:

REDUÇÃO DO RISCO
CORONAVÍRUS

ECONOMIA 
COM EQUIPE

IMAGEM DE
MODERNIDADE



SYSC
DIVISÃO SAÚDE & BEM-ESTAR

Uma das linhas de atuação da Sysc é a divisão de Saúde 
& Bem-estar, cujo propósito é propiciar justamente 
saúde e bem-estar às pessoas por meio da criação de 
EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO que 
possibilitem ELIMINAR PATÓGENOS, que possam 
causar doenças, PRODUTOS QUÍMICOS E 
AGROTÓXICOS PREJUDICIAIS À SAÚDE e que são 
encontrados no ar, na água e em alimentos.

EQUIPAMENTO PARA TEMPERATURA 
E ÁLCOOL GEL AUTOMÁTICO

Economia com equipe
Elimina a necessidade de ter um funcionário 
alocado exclusivamente para medir a 
temperatura.

Economia com produto
É dispensado 1ml de álcool gel por vez, ou 
seja, 1 litro atende cerca de 1000 pessoas.

Para todos
Não há limite de idade ou estatura para o 
uso do totem.

Imagem de tecnologia e modernidade
Essa é a imagem que todos terão do seu 
estabelecimento.



SYSC
DIVISÃO SAÚDE & BEM-ESTAR

Sensação do cliente
Evita a desagradável sensação de 
apontarem uma pistola na testa.

Segurança
Não é necessário tocar em nenhuma parte 
do totem para medir a temperatura e receber 
o álcool gel.

Qualidade
Equipamento refinado com tecnologia SYSC.

Personalização
Insira e divulgue a marca da sua empresa ou 
de um patrocinador no equipamento.

Rapidez
São necessários apenas 10 segundos para a 
medição da temperatura e liberação do 
álcool gel, o que faz com que possa ser 
utilizado em locais de grande movimento.

E além de todas as vantagens, você 
também contribui com o próximo!

A cada 15 equipamentos vendidos, 
1 será doado a uma entidade de 
assistência.



MEDIDOR DE 
TEMPERATURA

Caso uma pessoa não realize a aferição 
da temperatura, um alarme soará, 
acompanhado de uma fala de alerta.

Se a temperatura estiver alterada 
(37,6º a 37,9º), a imagem será na cor 
amarela e recomenda-se que o 
usuário aguarde dois minutos para 
uma nova aferição.

Se a temperatura estiver normal 
(abaixo de 37,5º), esta imagem verde 
é acesa. 

Se a temperatura estiver alta 
(acima de 38º), a imagem será na 
cor vermelha e recomenda-se que 
o usuário procure um atendente.

EQUIPAMENTO 2 EM 1: 
medição da TEMPERATURA pelo 
pulso e dispenser automático de 

ÁLCOOL GEL na mão 

COMO FUNCIONA?

O equipamento PARA TEMPERATURA E ÁLCOOL GEL 
AUTOMÁTICO conta com uma câmera térmica que 
mede a temperatura do pulso e indica 
instantaneamente se a pessoa está com febre por meio 
de ícones, cores, sons e fala. 

EQUIPAMENTO
EM METAL



· Medidas
base - 40 cm x 4,5 cm; 
totem - 30 cm x 145,5 cm. 

· Voltagem
Bivolt - 110V & 220V. 

· Instalação
Pelo cliente. Basta um ponto 
elétrico de 110V ou 220V.

· Materiais
Madeira ou chapa metálica.

· Garantia 
6 meses (não são contemplados na 
garantia danos causados por 
fenômenos da natureza, vandalismo 
e agentes químicos/físicos 
extremos em contato com a 
estrutura interna ou externa). 

CARACTERISTICAS

O equipamento PARA TEMPERATURA E ÁLCOOL GEL 
AUTOMÁTICO conta com uma câmera térmica que 
mede a temperatura do pulso e indica instantaneamen-
te se a pessoa está com febre por meio de ícones, cores, 
sons e fala. 

Entre em contato com a nossa equipe agora mesmo e 
solicite um orçamento!

11 99154-2081 comercial@sysc.com.br

EQUIPAMENTO
EM MADEIRA

mailto:comercial%40sysc.com.br?subject=E-mail
https://tinyurl.com/y49st8r7


11 99154-2081

www.SYSC.com.br

comercial@sysc.com.br

600 PROJETOS
realizados

350 CLIENTES
atendidos

Quase 20 ANOS
de mercado

Lançada em 2003, a SYSC é uma empresa brasileira de 

ALTA TECNOLOGIA no desenvolvimento de hardwares, 

softwares e projetos de automação.

QUEM JA CONTA COM
AS SOLUCOES SYSC

CONTATO

http://sysc.com.br/
mailto:comercial%40sysc.com.br?subject=E-mail
https://tinyurl.com/y49st8r7

