Έξυπνα Προϊόντα
Προστασίας Covid-19

Η εταιρεία GREENESCO Ενεργειακή A.E, με βασικούς μετόχους την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και την ATTICA FINANCE, με
μεγάλη εμπειρία στις Ενεργειακές Υπηρεσίες και στις υπηρεσίες «Έξυπνης Πόλης – Smart City» και με βασικό στόχο να
προσφέρει άρτιες υπηρεσίες και σύγχρονα πιστοποιημένα προϊόντα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του πολίτη,
παρουσιάζει μια νέα σειρά πιστοποιημένων προϊόντων για την αντιμετώπιση και την προστασία από τον ιό Covid – 19.
Για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, προτείνουμε σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία, που εξασφαλίζουν την
ανέπαφη και ασφαλή εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας για την προστασία από τον Covid19. Εξειδικευμένοι μηχανικοί μας καταγράφουν τις πραγματικές απαιτήσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και
προτείνουν λύσεις σχεδιασμένες στις ανάγκες του πελάτη. Προσφέρουμε εκπαίδευση και άμεση κάλυψη εγγυήσεων
με την μέθοδο του exchange pool, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

Smart Gate 2021
Έξυπνη Πύλη Εισόδου-Εξόδου με ανέπαφο έλεγχο θερμοκρασίας και καταγραφή αριθμού εισερχομένων και εξερχομένων.
Εφαρμογή σε εισόδους σχολείων, Δημαρχείων, Δημοτικών Κτιρίων (ΚΑΠΗ-Γυμναστήρια-Ωδεία-Θέατρα κλπ.)
➢Ανέπαφη και ασφαλής μέτρηση θερμοκρασίας με Θερμική Απεικόνιση
➢ Μεγάλη ακρίβεια μετρήσεων ± 0,3°C
➢ Ταυτόχρονος Έλεγχος έως και 20 ατόμων
➢ Απόσταση Ελέγχου έως 15 μέτρα

➢ Ανέπαφη καταμέτρηση εισερχομένων και εξερχομένων
➢ Ηχητικά και οπτικά μηνύματα
➢ Τοπική αποθήκευση δεδομένων και on line εξαγωγή
➢ Δυνατότητα Ανίχνευσης Μετάλλων

Face Recognition Unit
Μονάδα διαχείρισης Εισόδου με έλεγχο Θερμοκρασίας, αναγνώριση
Προσώπου και Μάσκας.

Εφαρμογή σε εισόδους σχολείων, Δημαρχείων, Δημοτικών Κτιρίων
(ΚΑΠΗ-Γυμναστήρια-Ωδεία-Θέατρα κλπ. με δυσκολία στην είσοδο)
➢ Ανέπαφη και ασφαλής μέτρηση θερμοκρασίας, με ακρίβεια μετρήσεων ± 0,5°C
➢ Λειτουργία Αναγνώρισης Προσώπου / Μάσκας / Αγνώστου
➢ Απόσταση Ελέγχου έως 1 μέτρο
➢ Ηχητικά και οπτικά μηνύματα προειδοποίησης
➢ Πρωτοκόλλα επικοινωνίας RS232, WIEGAND26/34, TTL, ON-OFF SIGNAL (D1-DO), LAN, WIFI, RJ45.

Automatic Dispenser and Temperature measurement

Μονάδα ανέπαφης και αυτόματης χορήγησης αντισηπτικού υγρού, με
ενσωματωμένο θερμόμετρο ανέπαφης λειτουργίας .
Εφαρμογή σε διαδρόμους σχολείων, γραφεία, αίθουσες, χώρους
περιορισμένης προσβασιμότητας.
➢Ανέπαφη και ασφαλής μέτρηση θερμοκρασίας, με ακρίβεια μετρήσεων ± 0,2°C
➢ Αυτόματη και ανέπαφη χορήγηση αντισηπτικού
➢ Ψηφιακή Ένδειξη θερμοκρασίας
➢ Επιτοίχια και επιδαπέδια εγκατάσταση
➢ Εύκολη και γρήγορη Επαναπλήρωση αντισηπτικού

Σύστημα Ανελκυστήρα για φωνητική επιλογή προορισμού.

Μονάδα ανέπαφης επιλογής προορισμού/ορόφου, με φωνητική εντολή.
Τοποθετείται σε κάθε υφιστάμενο ανελκυστήρα, σε 2 ώρες.

➢Ανέπαφη ενεργοποίηση συστήματος.
➢ Αναγνώριση φωνητικών εντολών ορόφου/υπηρεσίας/προσώπου.
➢ Φωνητικό μήνυμα επιβεβαίωσης επιλογής.
➢ Εύκολη και πιστοποιημένη εγκατάσταση, δίπλα ή πίσω από το υφιστάμενο πληκτρολόγιο
➢ Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα για εύκολη παραμετροποίηση.

Συστήματα αποστείρωσης χώρων με ακτινοβολία UV.
Λαμπτήρες και φωτιστικά, για ασφαλή αποστείρωση χώρων, με χρήση ακτινοβολίας UV.
Αποδεδειγμένα αποτελεσματική εξουδετέρωση των περισσοτέρων ιών και βακτηρίων,
σε αέρα, επιφάνειες, αντικείμενα.
Εφαρμογή σε γραφεία, αίθουσες και όλους τους κλειστούς χώρους.
➢Διπλό αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης της συσκευής, μόλις εντοπιστεί κίνηση στον χώρο.
➢ Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών.
➢ Χρονοδιακόπτης έναρξης-λήξης-διάρκειας λειτουργίας.
➢ Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή και αποτελεσματική αποστείρωση.

Με αίσθημα ευθύνης, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής ποιότητας,
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid19.

Αλλά δεν ξεχνάμε:
•

Φοράμε μάσκα σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους.

•

Απολυμαίνουμε τακτικά τα χέρια μας.

•

Περιορίζουμε τις κοινωνικές και επαγγελματικές μας συναντήσεις.

