
TERMOMETR BEZDOTYKOWY
MEDYCZNY DO CZOŁA CERTYFIKAT

YUWELL YT-1

Yuwell

to marka sprzętu medycznego rozpoznawalna na całym świecie. Yuwell wskazuje kierunek rozwoju sprzętu 
medycznego, co jest potwierdzone przez ponad 100 zgłoszonych patentów. 280-ciu inżynierów oraz techników 
tworzących dział badawczo-rozwojowy firmy, zapewnia ciągłą ewolucję produktów. Propagowanie zdrowego 
stylu życia to idea, którą Yuwell realizuje poprzez tworzenie najwyższej jakości sprzętu medycznego, 
spełniającego oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Co wyróżnia termometr Yuwell YT-1

1. Bardzo czuły sensor

2. Intuicyjny pomiar za pomocą jednego przycisku

3. Czujnik odległości działający w czasie rzeczywistym

4. Możliwość wyłączenia sygnałów dzwiękowych



Alarm gorączki

Urządzenie gdy wykryje gorączkę zmienia kolor wyświetlacza oraz wydaje z siebie donośny dźwięk.

DUAL SENSOR

Zastosowanie w termometrze Yuwell YT-1 technologii pomiaru z dwoma sensorami pozwoliło rozdzielić funkcje 
odczytu temperatury oraz czujnika odległości. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z sensorów odpowiedzialny jest za swoje zadanie - przez co dokładność 
pomiaru jest na najwyższym poziomie!

W termometrze Yuwell YT-1 zastosowano najlepszy dostępny na rynku czujnik temperatury :

Thermopile Infrared Sensor - ZTP-148SR

marki Amercian Amphenol Inc. - który z powodzeniem wykorzystywany jest również w przemyśle militarnym i 
lotniczym.

Czujnik odległości

Wbudowany w termometr czujnik mierzy odległość urządzenia od czoła w rzeczywistym czasie pomiaru 
temperatury

Funkcjonalność

1. Wskaźnik czujnika odległości pomiaru

2. Wynik pomiaru

3. Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny

4. Wyłącznik sygnału dźwiękowego

5. Przycisk ON/OFF

6. Jednostka pomiaru temperatury

7. Jednostka odległości

8. Wskaźnik zużycia baterii

9. Wskaźnik sygnału dźwiękowego



TERMOMETR YUWELL YT-1 JEST W PEŁNI BEZDOTYKOWY

Oznacza to że nie jest wymagany kontakt z czołem ani uchem aby otrzymać rzetelny wynik pomiaru - tak jak w 
większości innych termometrów dostępnych obecnie na Polskim rynku.

Jest to kluczowe aby zachować maksimum higieny w instytucjach państwowych (np. przedszkola i żłobki), 
zakładach pracy oraz w domowym zaciszu.

YUWELL YT-1

Dzięki termometrowi elektronicznemu Yuwell zmierzycie Państwo temperaturę jednym przyciskiem, a wynik 
otrzymamy już w 1 sekundę!

Specyfikacja:

•Certyfikat：IS013485 /CE /CFDA
•Zakres pomiaru:32-43℃
•Jednostka pomiaru: /℃ ℉
•Wymiary:149*38*42mm
•Czas pomiaru: 1 sek
•Automatyczne wyłączenie: 30 sek
•Pomiar należy wykonywać trzymając urządzenie maksymalnie 5cm od czoła pacjenta
•Dokładność pomiaru: +/- 0.3 ℃
•Zgodnie z informacją w instrukcji obsługi - termometr można stosować na dzieciach od 4 tygodnia 
życia
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