
SEGURETAT, HIGIENE 
I PREVENCIÓ
Sistemes de prevenció, control i seguretat per a persones i espais

Més informació a www.ispgrup.cat

https://www.ispgrup.cat/covid-19/


EL DESINFECTANT 
D’AIRE MÉS EFICAÇ

Sistema de desinfecció automàtic i eficaç
El nou sistema de desinfecció d’ISP elimina tot tipus de bacteris i virus, inclòs el SARS CoV-2, treballant 
de forma automàtica. Disposem d’una àmplia gamma d’equips per ajustar-nos a les necessitats de 
cada estança, de cada despatx, oficina o nau industrial. Combinat amb el sistema d’alarma d’ISP Grup, 
automatitzem la instal·lació per no haver-se de preocupar de res.

Sistema 2 en 1
Boira desinfectant i sistema de seguretat
La boira que generen els nostres dispositius pot tenir una doble finalitat: desinfectar les superfícies amb 
les que estem en contacte (taules, cadires, ordinadors...) i, programat juntament amb l’alarma d’ISP Grup, 
permet crear un ambient de baixa visibilitat en cas d’intrusió per robatori.

Desinfectant registrat pel Ministeri de Sanitat
Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, el Ministeri de Sanitat ha elaborat un 
llistat de productes autoritzats. Aquestes màquines funcionen amb Rely+OnVirkon, un producte adequat 
tant per a la desinfecció per contacte com per a la desinfecció aèria. El seu número de registre és el 20-
20/90-01562.

Un model per a cada necessitat
Disposem de models per a tot tipus d’espais, des d’oficines a naus industrials.

Producte desinfectant 
registrat pel Ministeri de 
Sanitat al llistat autoritzat 
contra el SARS-COV-2 
(COVID-19)

Sistemes de doble funció:
desinfecció de l’ambient i seguretat

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf


HIGIENITZADOR 
MODULAR
+1700 vegades superior 

a un sistema normal

L’Higienitzador modular és una innovadora barreja d’alcohol, propílic, aigua i sals quaternàries d’amoni 
dissenyades per polvoritzar exclusivament a través dels sistemes patentats de boira termo esprai. 

La boira obtinguda a través d’aquest procés de polvorització, neteja i desinfecta a fons totes les 
superfícies amb les quals entra en contacte amb una eficiència superior a 1700 vegades superior a la 
d’un sistema de ruixat normal. 

La mida de les gotetes ruixades, de l’ordre de la micra, permet arribar a totes les esquerdes, angles i 
superfícies possibles (fins i tot verticals) amb una formidable acció de neteja i desinfectant, mantenint 
també el sistema de boira com a eina de seguretat per intrusions. 

Aquest procés de polvorització no requereix la intervenció d’operadors especialitzats per assegurar una 
eficiència molt elevada.

• Higienitzador modular
• Genera de 200 a 500m3 de solució higienitzadora / boira
• Eficiència de més de 1700 vegades més del normal
• Higienitza l’ambient i elimina tota partícula en l’aire
• Possibilitat d’instal·lació amb activació remota
• Solució innòcua, no tòxica. Formulació de boira a base d’alcohol, aigua, dipropilé, glicol i sals d’amoni 

quaternari
• Sistema patentat
• Possibilitat d’ús com a sistema anti intrusió.
• Requereix d’instal·lació i connexió elèctrica

Mira’t el vídeo 
a la nostra web

Possibilitat de contractació 
periodíca de desinfecció 
amb l’Higienitzador modular: 
Mensual i trimestral 

https://www.ispgrup.cat/covid-19/higienitzadors-modulars/
https://www.ispgrup.cat/covid-19/higienitzadors-modulars/


DISPENSADORS 
INTEL·LIGENTS

Els dispensadors intel·ligents Clean & Go són una solució innovadora destinada a prevenir i protegir els 
ambients i les persones del teu entorn. Faciliten la protecció i neteja dels usuaris, la difusió de missatges 
digitals de prevenció i altres tipus de gestions com la generació de tiquets i torns. 

Estan dissenyats per reduir les infeccions i millorar la higiene de les mans.

La sèrie de dispensadors intel·ligents Clean & GO són indispensables per a tota mena d’empreses, 
hospitals, centres comercials, centres educatius, transports públics, estacions de servei, administracions 
públiques i botigues.

La característica principal dels dispensadors intel·ligents Clean & Go és que permet el subministrament 
intel·ligent de sabó i gel desinfectant amb detecció automàtica i són compatible amb recanvis d’un sol 
ús.

A més, la impressora opcional permet imprimir tiquets per poder gestionar torns o qualsevol altre tipus 
de consultes.

Algunes de les seves característiques són:

• Dispensador amb sensor infraroig amb instal·lació a paret o en peu amb suport
• Panell LCD de 21.5”, amb format 16:9 i sistema Android 6.0 amb navegació a internet
• Possibilitat de reproduir qualsevol classe de contingut digital
• Autodispensador per sensor, sense necessitat de tocar-lo
• Més de 650.000 cicles de dispensador
• Impressió de tiquets amb dades d’usuari
• Fins a 3600 ml. de gel desinfectant
• El nombre de dispensadors es pot configurar d’1 a 4
• Pujada de fotos i vídeos des del programari instal·lat al PC

Més de 650.000 cicles de 
dispensador

https://www.ispgrup.cat/covid-19/dispensadors-intel%C2%B7ligents/


CÀMERES 
TERMOGRÀFIQUES

Les càmeres termogràfiques són una solució ideal com a sistema de mesurament i control de la 
temperatura.

Gràcies a la gran varietat de dispositius ens permet la seva col·locació a qualsevol espai del teu negoci. La 
seva instal·lació varia en funció del model, podent-les col·locar de manera fixa, amb un trípode i fins i tot 
amb sistema portàtil.

El marge d’error en el control de temperatura està situat entre 0,3º i 0,5º segons el model. Per assegurar 
un marge d’error de 0,3º es recomenable combinar-ho amb un dispositiu Black Body.

La solució de les càmeres termogràfiques està pensada per la protecció i seguretat dels espais i les 
persones en diversos sectors i activitats com oficines, edificis públics, hotels, restaurants, centres 
comercials, supermercats, i tota mena de botigues.

Alhora, poden disposar d’una doble funció compatible amb gravadors i sistemes de CCTV preexistents 
de les marques més importants del mercat.

La seva capacitat de mesurament intel·ligent de la temperatura genera un avís d’alarma en cas de 
registrar un nivell de temperatura superior al programat de caràcter normal. Disposen d’una sensibilitat 
tèrmica de mesurament de temperatura i es pot detectar fins a 9 metres de distància i fins a 30 
persones al mateix temps. No cal que la gent s’aturi, el sistema mesura la temperatura mentre la gent 
passa per davant.

Les càmeres termogràfiques fixes requereixen 
d’instal·lació i connexió elèctrica.

Tota mena de sistemes 
fixes i portàtils

https://www.ispgrup.cat/covid-19/cameres-termografiques/


TUBS
GERMICIDES

Els tubs germicides són una làmpada especial germicida que a través de raigs UVC desinfecten i 
esterilitzen l’ambient.

La radiació ultraviolada de certes longituds d’ona danya l’ADN de nombrosos microorganismes i impedeix 
que aquests es reprodueixin. D’aquesta manera es poden eliminar bacteris, virus i fongs sense deixar 
residus, a diferència dels productes químics. També es pot utilitzar per produir ozó per a la desinfecció de 
l’aigua.

Una de les seves principals funcions radica en millorar la qualitat d’aire interior dels ambients en 
edificis, eliminar la càrrega bacteriana de l’aire en els processos d’indústria alimentària, i fins i tot, 
controlar la contaminació aerotransportada i virològica en centres de salut, entre d’altres.

També és aconsellable la seva instal·lació a l’interior dels sistemes de climatització, de les unitats de 
tractament d’aire (UTA) i dins de les serpentines de refrigeració, per ser aquests els llocs de major humitat 
on proliferen amb facilitat els microorganismes.

En funció de la resistència a aquestes radiacions per part dels microorganismes, és necessari que 
cadascun requereixi ser exposat a diferents nivells de radiació i temps d’exposició per eliminar la seva 
estructura.

Elimina bacteris, virus i fongs sense 
deixar residus

Es calcula la quantitat necessària de tubs germicides 
segons la zona i el temps a tenir-la en marxa. També es 
pot utilitzar com a làmpada portàtil.

Per a una major seguretat en l’exposició a la llum UVC 
en les persones, la seva instal·lació es pot realitzar 
mitjançant la connexió a temporitzadors i detectors 
de moviment perquè quan detectin la presència de 
persones deixin de funcionar.

https://www.ispgrup.cat/covid-19/tubs-germicides/


CONTROLS 
D’ACCESSOS

Els sistemes de control d’accessos  estan desenvolupats per executar el reconeixement facial davant 
de tota mena d’escenaris de manera ràpida i precisa. En funció del model de control d’accés, permeten 
la detecció mitjançant el palmell de la mà amb autenticació biomètrica sense toc, identificació 
individual de cara emmascarada i control de temperatura amb avís de febre.

Cal destacar que els sistemes de control d’accessos ajuden a la vigilància i prevenció de malalties 
contagioses transmissibles. Durant els brots, els terminals amb reconeixement de detecció de febre i 
màscares són una solució que ajuda a combatre la propagació en escenaris especialment sensibles com 
hospitals, fàbriques, escoles, edificis comercials, estacions i altres zones públiques.

Alguns dels nostres sistemes disposen de fins a 50,000 plantilles facials, velocitats de reconeixement 
facial en menys de 0.3 segons per cara, capacitat anti falsificació definitiva contra qualsevol atac de fotos 
falses o vídeos.

Segons el disseny pot funcionar en condicions climàtiques extremes de -30 ° C a 60 ° C.

• Reconeixement Facial Proactiu
• Algoritme anti-spoofing contra atac d’impressió, atac de vídeos i atac de màscara 3D
• Mètodes de verificació múltiples
• Funcions anti epidèmia
• Detecció de màscares
• Detecció de la temperatura corporal
• Antivandàlic 
• Reconeixement d’angle ampli
• Sense Contacte
• Pantalla a Prova de Cops i Esquitxades
• Quiosc Interactiu amb Reproductor de Publicitat
• Verificació Simultània
• Distància de Reconeixement: 0,3-3m

*Les dades de mesura de temperatura són només 
de referència, no per a ús mèdic.

Tota mena de sistemes 
biomètrics

https://www.ispgrup.cat/covid-19/control-daccessos/


HEALTHCARE 
POINT

Healthcare Point és una solució única i innovadora que funciona com a punt d’Assistència Sanitària 
Digital. Està pensada per la protecció i seguretat de les persones en diversos sectors i activitats com 
oficines, edificis públics, hotels, restaurants, centres comercials, supermercats, i tota mena de botigues.

Gràcies a les seves petites dimensions permet la seva col·locació a qualsevol espai del teu negoci. La 
seva instal·lació és senzilla i només requereix una instal·lació i connexió elèctrica.

El Healthcare Point ofereix 3 sistemes en 1. Possibilita el mesurament i control de temperatura, la 
dispensació de mascaretes i dispensació de gel desinfectant.

De totes les seves característiques destaquen:
• Pantalla tàctil de 15,6” amb una interfase d’usuari personalitzada que alhora permet l’assistència per 

reconeixement facial.
• Capacitat de mesurament intel·ligent de la temperatura amb avís d’alarma en cas de registrar un 

nivell de temperatura superior al programat de caràcter normal.
• El seu sistema d’expansió de gel desinfectant i de mascaretes de protecció facial.

El mòdul dispensador de mascaretes disposa de 2 canals en espiral i suport de detecció de caiguda.

El mòdul dispensador de gel desinfectant s’activa en detectar automàticament per sistema infraroig 
quan extens la mà a una distància de 100 mm. Disposa d’un sistema de sortida de monodosis tipus 
escuma que detecta els nivells de capacitat ple/buit.

El sistema de mesurament i control de temperatura actua mitjançant imatge tèrmica infraroja i 
visualitza el resultat amb una velocitat de 2 segons.

El punt d’assitència sanitària 
per la teva empresa

https://www.ispgrup.cat/covid-19/healthcare-point/


CONTROL 
AFORAMENT

Els sistemes de comptadors de persones i de càlcul de la distància social en temps real permeten 
protegir els aforaments del teu negoci gràcies als informes de recompte exacte dels clients.

Els teus clients sabran en tot moment si poden entrar al teu local o han d’esperar per complir amb les 
normes d’aforament i distanciament social vers la COVID-19.

Es pot instal·lar una pantalla a l’entrada de la botiga per indicar que la gent s’esperi o senyalitzar que es 
permet entrar. Alhora, és una mesura de seguretat que genera informació, per exemple, de les zones de 
cua, informant si les persones estan respectant la distància social mínima. Aquesta informació pot ser 
projectada en displays dins del seu espai perquè els seus clients estiguin informats en tot moment.

Una de les seves principals característiques és que permeten visualitzar en temps real en una pantalla 
les dades de recompte de persones que passen per una zona específica i generar informes diaris, 
setmanals, mensuals o anuals per la seva anàlisi posterior.

• Aforament en temps real
• Disposen de filtre d’alçada
• Tecnologia millorada anti interferència
• Disseny petit i compacte
• Disseny amb doble lent
• Instal·lació en el sostre
• Alertes i avisos
• Mostra en pantalla el recompte d’entrades i sortides
• Estadística entrades i sortides
• Reportes diaris, mensuals i anuals

Si no té instal·lada cap tecnologia de trànsit
i recompte de clients, haurem d’instal·lar 
un sensor de qualsevol de les 
tecnologies anteriors.

Compleix les normes d’aforament i 
distanciament social vers la COVID-19

https://www.ispgrup.cat/covid-19/control-daforament/


GENERADORS 
D’OZÓ

Els sistemes generadors d’ozó són dispositius electromecànics que converteixen l’oxigen (O2) en 
ozó (O3) i són utilitzats principalment per a realitzar tractaments de desinfecció i desodorització en la 
indústria en general tant per l’aire com per a l’aigua.

L’ozó és un gas compost per 3 àtoms d’oxigen O 3. S’utilitza per desinfectar aire, aigua, aliments, 
superfícies, teixits i mobiliari. 

L’ozó es genera i s’aplica in-situ, és a dir, no s’envasa, ni es transporta. Es produeix amb el generador d’ozó 
utilitzant únicament aire i electricitat i s’aplica a l’instant.

Després de realitzar la seva funció es converteix de nou en oxigen, no s’acumula, no contamina aliments, 
no deixa residus i és respectuós amb el medi ambient.

La potent capacitat bactericida, germicida i desodorant de l’ozó, el converteixen en una eina realment útil, 
amb una gran varietat d’aplicacions. Indicat per a centres comercials, supermercats, cinemes, salons, 
gimnasos, vestuaris, i ambients amb persones.

Compleix els següents objectius:

• Desinfectar conductes de ventilació
• No contamina
• Tractament automàtic i configurable
• Resistent i durador.
• Desinfecció ambiental i de superfícies a la sala
• Eliminació d’olors de l’ambient

La instal·lació de l’equip ha de ser 
realitzada per personal tècnic 
qualificat i autoritzat.

Millora la qualitat de l’aire i desinfecta de 
manera natural els espais

També disposem d’aparells 
portàtils per a locals petits

Opcionalment  
realitzem neteja i 
desinfeccions de 

conductes

https://www.ispgrup.cat/covid-19/generadors-dozo/


AUTOMATITZACIÓ 
DE MECANISMES 

Els sistemes d’automatització ens serveixen per evitar el contacte amb els elements, són capaços 
d’automatitzar un mecanisme de qualsevol mena (portes, aixetes, persianes, ...) i ens permeten configurar 
múltiples elements claus de la teva empresa mitjançant un conjunt de tecnologies que els controla i 
automatitza.

L’automatització és possible pràcticament en tots els sistemes d’instal·lacions evitant el contacte i dotant-
los de control eficient i de fàcil maneig. 

Alguns dels elements més comuns automatitzats:

• Portes i mecanismes
• Aixetes i circuits d’aigua
• Interruptors i mecanismes d’il·luminació
• Climatització i calderes
• Tendals i persianes elèctriques
• Alarmes anti intrusió
• Detectors de presència o perimetrals
• Detectors i alarmes de detecció d’incendis

L’automatització és integrable amb sistemes de domòtica 
i ens permet extreure informes de consum i costos que
 faciliten l’eficiència i estalvi energètic. 

Millora la qualitat, comoditat i protegeix 
els teus espais

https://www.ispgrup.cat/covid-19/automatitzacio-de-mecanismes/


ENS IMPORTA
L’AIRE QUE RESPIRES

Amb presència en cinc continents i gràcies a l’associació permanent amb els millors centres i institucions 
científics i la inversió contínua en I+D, Zonair3D™ s’ha posicionat com el líder mundial de sistemes de 
purificació de l’aire. 

Per adaptar-se a totes les necessitats, Zonair3D™ desenvolupa diferents productes que comparteixen el 
sistema Pure Air Control. Mitjançant aquest sistema, gaudir d’aire pur dins dels edificis ja és una realitat. 
Els edificis que disposen de Pure Air Control reuneixen les següents característiques: 

• Són espais lliures d’ozó ambiental.
• Eliminen fins al 99’999% de les partícules contaminants que perjudiquen la salut.
• Redueixen els gasos tòxics, irritants i cancerígens notablement.

Tots els productes de Zonair3D™ compten amb 3 etapes de filtratge:

1) Fase MERV7 (G4): Filtració d’alta eficiència per a partícules grans i mitjanes.
2) Fase GRS: Tecnologia de filtratge de gasos GRSystem by Zonair3D™.
3) Fase MERV18 (H13): Filtre absolut per a micropartícules.

Purificadors d’aire integrats i portàtils:

Tant si el teu negoci es desenvolupa en un petit comerç com si ho fa en una àmplia nau industrial, 
Zonair3D™ té el producte més adequat per a tu. Els sistemes integrats requereixen instal·lació i 
purifiquen fins a 3000 m³/h sense ser vistos. D’altra banda, els sistemes portàtils, amb filtre ULPA U15, 
són perfectes per a espais reduïts i asseguren el millor nivell de confort del mercat.

Els productes Zonair3D™ 
eliminen fins al 99,999% 
de les partícules ultrafines, 
virus i bactèries, gasos 
contaminants, òxid de 
nitrogen, COVs, ozó, etc. 

Treballem amb el líder mundial 
de purificadors d’aire



Més informació a www. ispgrup.cat
900 52 52 01   |   hola@ispgrup.cat

https://www.ispgrup.cat/covid-19/
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