
“Betere protectie door eenvoudige detectie” 

Effectief detecteren van personen met verhoogde lichaamstemperatuur 
door infraroodscreening 

WAAROM DETECTEREN?

Het belang van het detecteren van potentiële dragers van infectieziekten wordt steeds groter. De impact 
die sommige infectieziekten hebben op het bedrijfsleven en de samenleving als geheel blijken enorm te 
zijn. Koorts is het meest voorkomende symptoom van een persoon die besmet is met een griepvirus, in 
geval van het Covid-19 virus is dit circa 88% (bron: WHO). Bovendien vormt een geïnfecteerd persoon 
een besmettingsgevaar voor zijn of haar omgeving. Het screenen op koorts van personen die uw gebouw 
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THERMOGRAFIE

De Vos Groep is leverancier van verschillende 
toonaangevende, hooggevoelige systemen voor 
koortsdetectie. Het principe van deze systemen 
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detectie van (afwijkende) lichaamstemperatuur 
van individuele personen als in groepen mogelijk 
is. Thermische camera’s hebben bewezen van 
onschatbare waarde te zijn in het detecteren van 
(potentiële) defecten in een grote variatie van 
elektrotechnische en mechanische installaties 
in de industrie. De laatste jaren wordt deze 
hooggevoelige technologie ook toegepast in de 
veterinaire- en gezondheidszorg. 
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vaker worden ingezet voor het opsporen van mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur. Virale 
infectieziektes, zoals SARS of Ebola en uiteraard recent ook Covid-19. 

In deze toepassing converteert de thermische camera en computersoftware de uitgestraalde energie 
van het huidoppervlak in een twee dimensionaal beeld waarin kleuren of grijstinten de verschillen in 
temperatuur weergeven. De camera is dusdanig gekalibreerd dat een abnormale temperatuur eenvoudig 
kan worden onderscheiden. De beelden kunnen desgewenst worden opgenomen en er kan een visueel of 
akoestisch alarm worden gegeven.

De systemen hebben hun weg gevonden bij grensovergangen en op lucht- en zeehavens, waar mensen 
met verhoogde lichaamstemperatuur worden overgedragen aan de medische staf voor verder onderzoek. 
Het grote aantal reizigers wereldwijd heeft het tempo van verspreiding van infectieziekten enorm verhoogd. 
Het gebruik van thermische camera’s om grotere groepen personen tegelijk te kunnen screenen heeft 
hierdoor een grote ontwikkeling doorgemaakt. 

VOORDELEN

Naast de bovenbeschreven eenvoud van toepassing is ook de snelheid van deze methode een groot 
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PRODUCTRANGE

De Vos Groep biedt in haar assortiment systemen voor een breed spectrum aan toepassingen, ook binnen 
de ruimte die de AVG wetgeving biedt. Wat de systemen gemeen hebben is dat ze snel zijn, een groot 
bedieningsgemak bieden en van professionele kwaliteit zijn, waardoor de meetnauwkeurigheid tot zelfs 
0,2° Celsius bedraagt. De verschillende systemen onderscheiden zichzelf in het aantal personen dat 
tegelijkertijd gemeten kan worden en in eigen verantwoordelijkheid van de gemeten personen.
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SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

Het RIVM en wereldgezondheidsorganisatie WHO stellen dat het desinfecteren van de handen van groot 
belang is voor het indammen van de verspreiding van het Covid-19 virus. 

Bij het compacte geïntegreerde systeem FFD11.2 wordt van de persoon 
die voor het systeem gaat staan met een hooggevoelige thermische sensor 
de huidtemperatuur met een nauwkeurigheid van 0,2°Celsius gemeten 
en direct getoond op een scherm. Tevens wordt een instructievideo 
afgespeeld die toont hoe de handen goed gereinigd moeten worden met het 
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benadering die dit systeem biedt, maakt dat het voor veel toepassingen 
geschikt is.

De combinatie van temperatuurmeting en de mogelijkheid om de handen 
direct te desinfecteren, inclusief instructievideo, draagt bij aan het bewustzijn 
en veiligheid van de persoon en zijn of haar omgeving. Daarnaast biedt het 
systeem ook de mogelijkheid om een gepersonaliseerde video af te spelen, 
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De FFD54.3 is uitermate geschikt voor gebruik in kantoor- of vergelijkbare omgevingen, waar tot 
5 personen tegelijk in de detectierange van 4 meter komen. De gedetecteerde personen met hun 
respectievelijke temperaturen worden praktisch realtime weergegeven in grijs- of kleurtinten op de laptop 
en het aangesloten beeldscherm.

De FFD164.3 heeft vanwege zijn maximale detectie van 16 personen binnen de detectierange van 
4 meter een nog breder toepassingsgebied, zoals in diverse publieke ruimtes. Ook is het mogelijk om 
dit systeem buiten toe te passen, mits de omgevingstemperatuur onder 40°C blijft en er geen directe 
instraling van de zon plaatsvindt. Te denken valt aan een tijdelijke opstelling onder een luifel of tent. Dit 
systeem beschikt naast de thermische camera ook over een zichtbaar-licht camera waardoor de gemeten 
temperatuur op het beeldscherm wordt geprojecteerd op een voor de mens ‘normaal’ beeld. Als alarm kan 
dit systeem de gedetecteerde temperatuur ook in gesproken tekst laten horen.

FFD54.3 FFD 164.3



SERVICE 

Wij verzorgen voor u de volledige installatie, inbedrijfstelling en instructie van deze systemen en 
kunnen u uiteraard ook van dienst zijn in geval van een eventuele storing. Ook jaarlijks preventief 
onderhoud om de kwaliteit te waarborgen voeren wij graag voor u uit. 

GARANTIE

Op de door ons geleverde apparatuur krijgt u altijd 1 jaar volledige garantie.

LAAT U OVERTUIGEN

Graag geven wij u een vrijblijvende demonstratie en zijn uiteraard bereikbaar voor een toelichting 
of uw vragen.  

U kunt onze specialisten bereiken via : telefoonnummer 030-6356006 of email 
verkoop@devosgroep.nl 

Bezoek onze webshop: www.koortsdetectie.nl

HOOFDVESTE 15, 3992 DH HOUTEN | 030-6356006 | WWW.DEVOSGROEP.NL

“Met gepassioneerde medewerkers werken wij aan de gastvrije en 
gezonde werkomgeving van onze opdrachtgevers.”

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergonomics.nl 
www.project-inrichting.nl


