Um único dispositivo,
Uma solução segura.

Zero contacto, maior higiene.

Retomar com confiança
Qualquer actividade necessita de acessos céleres
e descomplicados. O Biocheck-in permite um
procedimento seguro no acesso ao seu negócio,
seja para colaboradores ou clientes.

All in one
A partir de um dispositivo único e não intrusivo, com
ferramentas de leitura e monitorização de saúde
pública integradas, como higienização das mãos e
controlo de temperatura corporal contactless, o acesso
ao seu negócio será rápido e simples.

Design centrado
no ser humano
Os dispositivos Biocheck-in apresentam-se como
uma solução elegante e inovadora, projectados
especificamente para superar os desafios sociais
actuais: regressar à vida em sociedade em segurança.

Um tempo de adaptação
A necessidade é emergente, de controlo sanitário e prevenção
de propagação de doenças, mas na adaptação a este novo
normal, quanto mais suave e respeitador das liberdades
pessoais for o processo, melhor será a adesão responsável
de cada um. Biocheck-in é a solução para uma experiência de
acessibilidade impessoal e não intrusiva ao local de trabalho,
às zonas comerciais, sociais e de lazer, de forma absolutamente
discreta e sem o desconforto próprio de um controlo
obrigatório feito por outro ser humano.

Soluções versáteis
A retoma económica em cada sector dependerá da garantia de planos de contingência
que reúnam condições de segurança e confiança que permitam a circulação fácil de
pessoas. Os 4 modelos de dispositivos Biocheck-in, estão preparados para responder
às novas necessidades de acessibilidade, estando adaptados para diversas actividades,
como: Hotelaria, Restauração, Escolas e Colégios, Agências Bancárias ou Repartições
Públicas — e permitem retomar a actividade comercial, social, educativa ou lazer,
assegurando a protecção de todos.

Estética elegante e intemporal
Com um design intemporal e funcional, de curvas
suaves e materiais resistentes, os dispositivos
Biocheck-in foram concebidos para se integrarem
facilmente em qualquer estilo ou ambiente decorativo.

Vantagens Biocheck-in
→ Rapidez
Solução automatizada
que permite realizar duas
acções em simultâneo: higienização
com dispensador automático de
gel desinfectante e medição da
temperatura corporal, com a duração
aproximada de um total de 5 segundos
evitando assim aglomerações de
pessoas em locais de acessos.
→ Contactless
A interacção do utilizador com
o dispositivo é realizada sem
contacto físico, eliminando o risco de
contaminação entre utilizadores.
→ Parametrização
de usabilidade
Configuração de parâmetros
de usabilidade como dosagem,
velocidade de leitura ou luminosidade
de écran de acordo com o tipo de
atividade e dinâmica de espaços.

→ Recargas com diferentes
capacidades
Os dispensadores tradicionais,
manuais e de baixa capacidade,
sujeitos à intervenção do utilizador
apresentam um grande desperdício e
subaproveitamento do produto.
Os dispositivos Biocheck-in foram
desenhados para levarem depósitos
de desinfectante de 1,5 e 3L com uma
eficiência de consumo superior a 7.500
utilizações por recarga.
→ Optimização de consumo
Sendo o gel desinfectante
dispensado automaticamente em cada
utilização e apenas na quantidade
necessária para uma higienização
completa de mãos — o consumo é
cerca de 3,5x inferior ao dispensador
tradicional.

→ Optimização de tempo
Por cada embalagem
Biocheck-in, seriam
necessárias 10 reposições de
dispensadores tradicionais.
→ Impessoal e discreto
Dispensa a alocação
de recursos humanos
para uma função sem precedente.
Sem intervenção humana, torna a
monitorização para o utilizador discreta
e não intrusiva, dissipando resistências
e levando a uma adesão voluntária
e responsável.
→ Integração com
outros serviços
O dispositivo pode permitir a
recolha e tratamento dos dados por
parte das entidades competentes.
Permite ainda a apresentação de
conteúdos no display, quer sejam
pedagógicos, promocionais,
comerciais e/ou outros.

Biocheck-in Base Desk
Dispositivo de mesa/balcão com dispensador
automático de gel desinfectante e medição da
temperatura corporal no pulso através de sensor
térmico de alta precisão, sem necessidade de
contacto. Após a leitura emite uma mensagem
sonora e visual para o utilizador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Ecrã LED
• Sensor de presença de utilizador
• Sensor térmico de alta precisão
• Ligação Bluetooth e Wi-Fi
• Doseador automático de gel anti-séptico
activado por sensor de movimento
• Luz de identificação de saída de gel
• Configuração de parâmetros de dosagem
e de luminosidade de écran
• Reservatório para cápsula de gel
anti-séptico com 1,5L
• Alimentação elétrica ou a bateria (opcional)
• Dispositivo para mesa/balcão

MATERIAIS E ACABAMENTOS

G703226

G703309

G703280

G703317

MATERIAIS E ACABAMENTOS
G703226 Lacado a branco acetinado e inox
escovado
G703309 Lacado a cinza claro acetinado e inox
escovado
G703280 Carvalho Americano, cor natural poro
aberto, com acabamento mate e Mármore
Calacatta Creme polido, com acabamento mate.
G703317 Carvalho Americano, velatura castanho
escura poro aberto, com acabamento mate
e Mármore Calacatta Creme polido, com
acabamento mate.
DIMENSÕES
L 30 P 17 A 51 cm
TARGET
Adequado para espaços comerciais ou
sociais com fluxo livre de pessoas. O dispositivo
Biocheck-in Base, é a solução para colocar em
mesas de trabalho, balcões de atendimento,
entre outros, assegurando uma eficaz
higienização das mãos em zonas de trabalho
e/ou interação de clientes/colaboradores.
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Biocheck-in Essential
Dispositivo com dispensador automático de gel
desinfectante e medição da temperatura corporal
no pulso através de sensor térmico de alta
precisão, sem necessidade de contacto. Após a
leitura emite uma mensagem sonora e visual para
o utilizador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Ecrã LED
• Sensor de presença de utilizador
• Sensor térmico de alta precisão
• Ligação Bluetooth e Wi-Fi
• Doseador automático de gel anti-séptico
activado por sensor de movimento
• Luz de identificação de saída de gel
• Configuração de parâmetros de dosagem
e de luminosidade de écran
• Reservatório para cápsula de gel
anti-séptico com 1,5L
• Alimentação elétrica ou a bateria (opcional)
• Dispositivo com suporte de fixação na parede
ou suporte de base de chão

MATERIAIS E ACABAMENTOS

G703308

G703279

G703272

G703307

MATERIAIS E ACABAMENTOS
G703308 Lacado a branco acetinado e inox
escovado
G703279 Lacado a cinza claro acetinado e inox
escovado
G703272 Carvalho Americano, cor natural poro
aberto, com acabamento mate; Inox escovado e
Mármore Nero Marquina, com acabamento mate.
G703307 Carvalho Americano, velatura
castanho escura poro aberto com acabamento
mate e Mármore Calacatta Creme polido, com
acabamento mate.
DIMENSÕES
Versão suporte de parede L 28 P 17 A 61 cm
Versão suporte de chão L 60 P 25 A 160 cm
TARGET
Adequado para espaços comerciais ou sociais
com fluxo livre de pessoas. De forma discreta, o
dispositivo Biocheck-in Essential assegura acesso
rápido e em segurança a cafés, restaurantes, lojas
de comércio local, entre outros.

Biocheck-in Access
Dispositivo com dispensador automático de gel
desinfectante e medição da temperatura corporal
no pulso através de sensor térmico de alta
precisão, sem necessidade de contacto. Permite
ainda a identificação de utilizador através de leitor
RFID, podendo fazer assim uma monitorização
eficaz e não intrusiva, com a possibilidade de
envio e integração dos dados monitorizados do
utilizador com sistemas de acessos existentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Ecrã LED
• Sensor de presença de utilizador
• Sensor térmico de alta precisão
• Sistema RFID, NCS, Mobile Card
• Ligação Bluetooth e Wi-Fi
• Doseador automático de gel anti-séptico
activado por sensor de movimento
• Luz de identificação de saída de gel
• Configuração de parâmetros de dosagem
e de luminosidade de écran
• Reservatório para cápsula de gel
anti-séptico com 1,5L
• Alimentação elétrica ou a bateria (opcional)
• Dispositivo com suporte de fixação na parede
ou suporte de base de chão

MATERIAIS E ACABAMENTOS

G703325

G703326

G703327

G703328

MATERIAIS E ACABAMENTOS
G703325 Lacado a branco acetinado e inox
escovado
G703326 Lacado a cinza claro acetinado e inox
escovado
G703327 Carvalho Americano, cor natural poro
aberto, com acabamento mate; Inox escovado e
Mármore Nero Marquina, com acabamento mate.
G703328 Carvalho Americano, velatura
castanho escura poro aberto com acabamento
mate e Mármore Calacatta Creme polido, com
acabamento mate.
DIMENSÕES
Versão suporte de parede L 28 P 17 A 61 cm
Versão suporte de chão L 60 P 25 A 160 cm
TARGET
Ideal para estabelecimentos onde o acesso já
seja condicionado a utilizadores autorizados,
assegurando um acesso registado, rápido e em
segurança a empresas, escolas, fábricas, ginásios,
entre outros.
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Biocheck-in Premium

G703223
Dispositivo com dispensador automático de gel
desinfectante e medição da temperatura corporal
no pulso através de sensor térmico de alta
precisão, sem necessidade de contacto. Permite
ainda a identificação de utilizador através de leitor
RFID, podendo fazer assim uma monitorização
eficaz e não intrusiva, com a possibilidade de
envio e integração dos dados monitorizados do
utilizador com sistemas de acessos existentes.

MATERIAIS E ACABAMENTOS
Materiais e acabamentos totalmente
customizáveis ao gosto do cliente.
Na imagem: Lacagem em purpurina
de cor champanhe; Carvalho Americano
cor natura; Mármore Calacatta Bianco

Funcionalidades opcionais
• Software para Digital Signage
• Controlo automático de abertura de portas
e a emissão de avisos sempre que se detectem
situações anómalas.

TARGET
Especialmente desenhado para espaços
diferenciados de forma a agilizar os fluxos
de acesso aos mesmos de forma discreta
e elegante, sem necessidade de contacto e com
possiblidade de personalização de conteúdos.
Para um acesso mais rápido e em segurança
para colaboradores e clientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Ecrã LCD 32’’
• Sensor de presença de utilizador
• Sensor térmico de alta precisão
• Sistema RFID, NCS, Mobile Card
• Ligação Bluetooth e Wi-Fi
• Doseador automático de gel anti-séptico
activado por sensor de movimento
• Luz de identificação de saída de gel
• Reservatório para cápsula de gel
anti-séptico com 3L
• Alimentação elétrica

DIMENSÕES
L 74 P 34 A 195 cm

Biocheck-in Premium

Marca desenvolvida e comercializada pela Greenapple
Com a colaboração do Instituto Superior Técnico
Produzidos 100% em Portugal · Produtos certificados com marca CE
Siga-nos no Instagram @biocheckin

Sede, Showroom
& Unidade de Produção
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de Lisboa
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