
serveis integrals de protecció treballadors i clients
ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

Des de l’any 2000 venim donant solucions de comunicació i 
informació a nivell ins�tucional i dels diferents agents turís�cs.

Gràcies a les pe�cions dels nostres clients, ens reinventem i 
apostem per donar una resposta integral a nivell de prevenció 
en el marc de la pandèmia del Covid19.

Hem estudiat de�ngudament les necessitats, inquietuds 
rebudes.

Hem analitzat les mesures, experiències, proveïdors a nivell 
nacional i internacional, amb l’objec�u de donar una resposta 
eficient, segura i professional als nostres clients.

Les nostres propostes:

Càmeres Fototèrmiques

Equips d’higienització per ozó

Sistemes de purificació d’aire

Túnels de desinfecció

Control d’aforament

Altres solucions

gresely i farré, sl

c de la Guardiola, 10 A

c. del Rec, 3 2-2

www.greselyfarre.com

info@greselyfarre.com

Tel. 93 860 16 32   



serveis integrals de protecció treballadors i clients
càmeres fototèrmiques

Per controlar accessos de forma fixa o mòbil.

Permet mesurar la temperatura corporal a distància sense 
necessitat de contacte, de forma segura, ràpida i fiable.

En temps real, amb imatge tèrmica i òptica per a 
reconeixement facial.

Quan la temperatura corporal excedeixi el valor programat, 
s'activarà una alarma acústica o visual a la pantalla de control.



càmeres fototèrmiques
detecció automàtica de temperatura corporal

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

principals característiques

Medició de temperatura corporal a temps real.

Resolució tèrmica a partir de 160x120

Resolució de la càmera de 640x480

Pantalla de 2,8 “

Targeta micro SD de 16 GB inclosa

Medició d’alta precisió i a distància (1,5 metres)

Fins a 3 lectures per segon

Monitorització externa a PC/tablet

Alarma acústica o lluminosa.

Càmara fixe o móbil.

Certificat CE i RoHS

Servei tècnic hotline durant la vida útil del 

producte.

Servei de substitució en 24/48 hores

Mida: 236 x 45,5 x 86 mm

Sistema plug and play, sense necessitat de 

desplaçament de tècnics.

Assessorament en la instal.lació i servei holtine.

Extres a implementar:

Sistema de fixació: trípode, perfil de Vogel’s, 

faristol personalitzat imatge del client.

Pc all in one o Tablet per monitorització de la 

càmera.
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serveis integrals de protecció treballadors i clients
equips d’higienització per ozó

L’OMS, Organització Mundial de la Salut: l'ozó és el 

desinfectant més potent contra tot tipus de microorganismes.

El seu poder de desinfecció és deu vegades més gran que el del 

clor,  sent eficaç en un 99% en l'eliminació dels virus, però 

també en la de bacteris, fongs, espores, protozous.

Els ozonitzadors són aparells que ens permeten eliminar de 

forma natural microorganismes nocius per a la salut, així com 

males olors.

Aquest gas, l’ozó, és alliberat a l'ambient de forma gradual, no 

només en l'aire sinó també en l'aigua (generant aigua 

ozonitzada), afavorint l'eliminació de fongs, bacteris, virus, així 

com males olors



equips ozonitzadors
sistemes d’higienització d’espais

descripció

Generador d’aire d’ozó portàtil.

Transportable, resistent i potent.

Ús professional.

Indicat per a tractaments de xoc en equipaments, 

establiments, actuant sobre superfícies, teixits, ...

característiques

producció d’ozó - fins a 10 g03/h

cabal de turbines - 110 m3/h

volum màxim recomanat - 150 m3/h

alimentació elèctrica - 230 Vac / 50 Hz

potència consumida - 93 W

sortida d’ozó - diluida en turbina d’aire

pes - 2 kg

mides - 220 x 170 x 260 mm

equipament inclós

temporitzador

turbina d’aire

estructura d’acer inoxidable

manual d’ús

cable de connexió

condicions de treball

humitat - menys de 70%

temperatura - 1 a 35 ºC

temps màxim per dia - 12 hores

2 anys de garantia

servei tècnic durant la vida útil del producte

plaç d’entrega - 2 a 3 setmanes

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

model OP-10
generador d’ozó portàtil

cèl·lula generador

d'ozó patentada

producció fins a

10 g03/h
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descripció

Generador d’aire d’ozó portàtil.

Transportable, resistent i potent.

Ús professional.

Indicat per a tractaments de xoc en equipaments, 

establiments, actuant sobre superfícies, teixits, ...

característiques

producció d’ozó - fins a 20 g03/h

cabal de turbines - 110 m3/h

volum màxim recomanat - 150 m3/h

alimentació elèctrica - 230 Vac / 50 Hz

potència consumida - 180 W

sortida d’ozó - diluida en turbina d’aire

pes - 3,6 kg

mides - 350 x 170 x 260 mm

equipament inclós

temporitzador

turbina d’aire

estructura d’acer inoxidable

manual d’ús

cable de connexió

condicions de treball

humitat - menys de 70%

temperatura - 1 a 35 ºC

temps màxim per dia - 12 hores

2 anys de garantia

servei tècnic durant la vida útil del producte

plaç d’entrega - 2 a 3 setmanes

model OP-20
generador d’ozó portàtil

cèl·lula generador

d'ozó patentada

producció fins a

20 g03/h

equips ozonitzadors
sistemes d’higienització d’espais

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur
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descripció

Generador d’ozó per instal.lació fixe a paret.

Generació d'ozó per efecte corona d'alta 

freqüència en tub de quars deshidroxilado.

Tractament periòdic de sales i equipaments sense 

presència de persones. Ús professional.

característiques

producció d’ozó - fins a 3 g03/h

cabal de turbines - 190 m3/h

tractament programable - 16 memòries

arrancada i tancament - automàtic

superficie recomanda - fins a 100 m2

alimentació elèctrica - 220 a 240 Vac / 50 -60 Hz

potència consumida - 75 W

sortida d’ozó - diluida en turbina d’aire

pes - 5,7 kg

mides - 580 x 220 x 160 mm

equipament inclós

temporitzador

turbina d’aire

estructura d’acer inoxidable

manual d’ús

cable de connexió

condicions de treball

humitat - menys de 65%

temperatura - 1 a 35 ºC

temps màxim per dia - 12 hores

2 anys de garantia

servei tècnic durant la vida útil del producte

plaç d’entrega - 2 a 3 setmanes

model OP-3 PW
generador d’ozó per fixar a paret

possibilitat de tractament

d’aire o de disoldre

ozó en aigua mitjançant

accessori difusor

producció fins a

3 g03/h

equips ozonitzadors
sistemes d’higienització d’espais

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur
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descripció

Generador d’ozó per instal.lació fixe a paret.

Generació d'ozó per efecte corona d'alta 

freqüència en tub de quars deshidroxilado.

Tractament periòdic de sales i equipaments sense 

presència de persones. Ús professional.

característiques

producció d’ozó - fins a 10 g03/h

cabal de turbines - 190 m3/h

tractament programable - 16 memòries

arrancada i tancament - automàtic

superficie recomanda - fins a 300 m2

alimentació elèctrica - 220 a 240 Vac / 50 -60 Hz

potència consumida - 140 W

sortida d’ozó - diluida en turbina d’aire

pes - 7,7 kg

mides - 580 x 240 x 180 mm

equipament inclós

temporitzador

turbina d’aire

estructura d’acer inoxidable

manual d’ús

cable de connexió

condicions de treball

humitat - menys de 65%

temperatura - 1 a 35 ºC

temps màxim per dia - 12 hores

2 anys de garantia

servei tècnic durant la vida útil del producte

plaç d’entrega - 2 a 3 setmanes

model OP-10 PW
generador d’ozó per fixar a paret

possibilitat de tractament

d’aire o de disoldre

ozó en aigua mitjançant

accessori difusor

producció fins a

10 g03/h

equips ozonitzadors
sistemes d’higienització d’espais

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur
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descripció
Generador d'ozó de baixa producció i concentració 
per ambients poc contaminats. Amb tecnologia de 
descàrrega en corona silenciosa amb dielèctric 
ceràmic, refrigerada per aire.

Amb 8 programes de menys a més intensos, per a 
tractaments amb persones (TCP), a més de 6 
programes per a tractaments de xoc sense 
persones (TSP), també en diferents intensitats.

Els TCP es basen en una temporització cíclica i els 
TSP es realitzen una sola vegada. Per repetir-la s'ha 
de polsar el botó d'inici manualment.

característiques
producció d’ozó amb persones fins a 500 mg03/h
producció d’ozó sense persones fins a
8000 mg03/h
cabal de turbines - 90 m3/h
superficie recomanda - fins a 30 m2
alimentació elèctrica - 230 Vac / 50 Hz
potència consumida - 60 W
sortida d’ozó - diluida en turbina d’aire
pes - 1,5 kg / mides - 300 x 210 x 90 mm

equipament inclós
temporitzador
turbina d’aire i estructura d’acer inoxidable
manual d’ús
cable de connexió i connexió bluetooth

condicions de treball
humitat - menys de 70% / temperatura - 1 a 35 ºC

2 anys de garantia
servei tècnic durant la vida útil del producte
plaç d’entrega - 2 a 3 setmanes

model OP-5
generador d’ozó comercial i domèstic

producció fins a

8000 mg03/h

equips ozonitzadors
sistemes d’higienització d’espais

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur
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serveis integrals de protecció treballadors i clients
sistemes de purificació d’aire

Els nostres sistemes de purificació d’aire permeten analitzar, 

controlar i purificar l’aire interior de manera eficaç i en temps 

real.

L’aire interior normalment està entre 8 y 10 vegades més 

contaminat que l’exterior, per aixó és important renovar-lo 

tant a l’estiu com a l’hivern uns 10 minuts al dia, tant pel matí 

com per la tarda.

Permeten filtrar partícules presents a l’aire de fins 1 micra, 

aspecte que ens permet tenir un entorn lliure d’al·lèrgens, 

olors i microorganismes.



model HA-500
purificador d’aire

sistemes purificació d’aire
sistemes de purificació automatizats

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

descripció

Permet filtrar partícules en suspensió en l'aire de fins a 1 micra.

Assegura un entorn lliure d'al·lèrgens, olors i microorganismes.

característiques

superfície que cobreix - 49,5 m2

alimentació elèctrica - 220-240 Vac / 50 Hz

potència consumida - 34 W

pes - 7,3 kg

mides - 710 x 275 x 278 mm

temperatura de funcionament - 5 a 30 ºC

eliminació de partícules ultrafines (pm1.0)

Filtracions de partícules de fins a 1 micra

difusor giratori

Graella giratòria de 360º que reparteix l'aire purificat a una gran distància

graella amb gran capacitat d'aspiració d'aire

6013 forats per l'aspiració repartits en les 4 cares de l'equip permeten 

succionar i purificar un gran cabal d'aire

generació d'ions

Desplega protons (H+) i ions d’oxigen (O2-) combinats amb humitat.

Els grups d'ions formen radicals d'OH quan es combinen amb substàncies 

nocives.

A causa del poder de l'OH es destrueix la substància nociva.

qualitat de l'aire a temps real

Monitoritzar a temps real la qualitat de l'aire de les sales.

Blau - bona (0-15 micres/m3)

Verd - normal (16-50 micres/m3)

Groc - dolenta (51-100 micres/m3)

Vermell - molt dolenta (més de 100 micres/m3)

controls intel·ligents

Funcionalitats automàtiques de control de l'equip, temporitzador, mode 

suspendre ...

2 anys de garantia

servei tècnic durant la vida útil del producte
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model HA-700
purificador d’aire

sistemes purificació d’aire
sistemes de purificació automatizats

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

descripció

Permet filtrar partícules en suspensió en l'aire de fins a 1 micra.

Assegura un entorn lliure d'al·lèrgens, olors i microorganismes.

característiques

superfície que cobreix - 102 m2

alimentació elèctrica - 220-240 Vac / 50 Hz

potència consumida - 68 W

pes - 14 kg / mides - 767 x 440 x 330 mm

temperatura de funcionament - 5 a 30 ºC

eliminació de partícules ultrafines (pm1.0)

Filtracions de partícules de fins a 1 micra

doble filtratge

Amb 8 filtres instal.lats als dos costats de l’equip, garantitza l’aire net i un 

més gran cabal de filtratge

doble entrada d’aire i estructura de càrrega múltiple

l'equip succiona aire a través dels dos laterals, el filtra i el destrueix cap a 

múltiples direccions

doble led ultravioleta (uv)

la radiació ultraviolada danya l'ADN de nombrosos microorganismes i 

impedeix que es reprodueixin. D'aquesta manera es poden eliminar 

bacteris, virus i fongs sense deixar residus.

generació d'ions

Desplega protons (H+) i ions d’oxigen (O2-) combinats amb humitat.

Els grups d'ions formen radicals d'OH quan es combinen amb substàncies 

nocives. A causa del poder de l'OH es destrueix la substància nociva.

qualitat de l'aire a temps real

Monitoritzar a temps real la qualitat de l'aire de les sales.

Blau - bona (0-15 micres/m3)

Verd - normal (16-50 micres/m3)

Groc - dolenta (51-100 micres/m3)

Vermell - molt dolenta (més de 100 micres/m3)

sensor d'humitat i temperatura

es monitoritzen tots dos paràmetres per un millor control de la qualitat 

de l'aire del recinte.

2 anys de garantia

servei tècnic durant la vida útil del producte
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serveis integrals de protecció treballadors i clients
cabines de desinfecció

Les cabines de desinfecció són una estructura portàtil, lleugera 

i fàcil d'instal·lar amb un sistema integrat de nebulització 

indicat per a la higienització i desinfecció de persones amb 

productes totalment innocus i segurs. Aquesta nebulització 

eliminarà la dispersió de virus present a la roba, cabell o 

pertinences de les persones que passen per la cabina.

Ideal per instal·lar en les entrades d'edificis d'oficines, 

estacions de tren i autobusos, aeroports, supermercats, 

hospitals, fàbriques etc.



cabines de desinfecció
sistema de nebulització

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

Les cabines de desinfecció s’instal.len a l'entrada 

del lloc de treball, equipament, ... quan les 

persones entren a la cabina reben un tractament 

amb vapor desinfectan, utilitzant bombes d'alta 

pressió que converteixen el material utilitzat en 

microgotes atomitzades.

Les microgotes penetren fàcilment a roba i 

accessoris, el que garanteix una desinfecció 

profunda.

Les cabines de desinfecció evita una major 

propagació de COVID-19 / SARS-CoV-2 en centres 

de treball i espais públics mitjançant un sistema 

de protocol en 3 passos.

1. Es pren la temperatura dels usuaris mitjançant 

una càmera tèrmica. Si l'usuari presenta una 

temperatura superior a la fixada, la càmera no 

deixarà passar a l'usuari i serà necessària la 

intervenció de personal.

2. En cas que l'usuari no presenti símptomes, el 

semàfor es posarà en verd i podrà accedir a 

l'interior de la cabina de desinfecció.

3. Les microgotes poden penetrar fàcilment en 

roba i accessoris, el que garanteix una desinfecció 

profunda. Ens assegurem que l'interior dels 

accessoris estiguin lliures de virus i bacteris 

gràcies a l'acció de la llum ultraviolada.

A Gresely i Farré, sl anem un pas més enllà, junt 

amb el nostre departament d’I+D i disseny, els 

oferim la possibilitat de desenvolupar models a 

mida de les seves necessitats, tant a nivell de 

materials com acabats estètics, amb la 

possibilitat d’incloure elements informatius de 

prevenció.
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serveis integrals de protecció treballadors i clients
control d’aforament

Evita les aglomeracions i respecta la distància física.

En aquest moment en què és tan important vetllar per la 

higiene i la seguretat del nostre entorn, el nostre sistema de 

control d'aforament senzill, intel·ligent i connectable a la porta 

automàtica és ideal.

Destaca per ser un producte modular, que permet ampliar les 

seves funcions orientant-les a un major control d'aforament o a 

la gestió de dades



control d’aforament
límit l’accès a les seves instal.lacions d’una forma segura

ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

El sistema de control d'aforament és un dispositiu 

autònom compte persones basat en visió 

estereoscòpica que permet controlar i gestionar 

l'aforament de botigues o locals de manera 

senzilla, intel·ligent i connectable a les nostres 

portes automàtiques. Gràcies a la tecnologia amb 

la qual s'ha desenvolupat aquest nou sensor 

compta amb un 98% de fiabilitat sent així uns dels 

més segurs del mercat.

Entre els seus principals beneficis destaca 

l'augment de l'eficiència en el control de 

l'aforament, la regulació automàtica de l'accés i la 

possibilitat de disposar d'informació a temps real 

gràcies al seu sistema modular sent una solució no 

invasiva, eficaç i que millora l'experiència d'usuari.

Beneficis pels establiments

Increment eficiència en el control de l’aforament.

Informació a temps real.

Regulació automàtica de l’accès.

Estalvi en costos de personal.

Solució no invasiva i eficaç.

Sensació de tranquilitat a l’estar a l’establiment.

Components del sistema

Càmera, com element autònom que procesa i 

registra les persones que passen per la zona 

d’infuència. Registre que es pot configurar i 

adaptar a la zona de detecció.

Informes, aplicació accessible des d’internet i a la 

que es pot accedir des de qualsevol navegador de 

PC, Tablet o Smartphone.

Visualització a pantalles, el mòdul HDMI permet la 

connectivitat a qualsevol pantalla per informar als 

usuaris de la possibilitat d’entrar o no degut a les 

limitacions d’aforament.
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serveis integrals de protecció treballadors i clients
altres solucions

Disposem de diferents elements de prevenció i desinfecció 

bàsica:

Mampares de protecció

Alfombres desinfectants

Adhesius informatius

Viseres

Equips de protecció



sistemes de protecció i desinfecció
altres solucions
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ofereixi als seus clients i treballadors un entorn més segur

totem dispensador (tot en un)

Producte funcional i elegant, pensat per ser ubicat 

tant a ajuntaments i els seus equipaments, hotels, 

gimnasos, escoles, restaurants, ...

Equipats amb gel desinfectat (5 litres), mascaretes 

(50 unitats) i guants (100 unitats).

Mides:  1200x300x260 mm

Opcionalment es pot personalitzar a la imatge del 

client (tant a nivell de lacat com vinilat)

mampares de 6 mm de vidre temperat

Per complir les futures reglamentacions 

governamentals hem desenvolupat una mampara 

de vidre que manté la seguretat dels clients sense 

obstaculitzar la visió entre ells.

El vidre, a més de ser una superfície fàcil de netejar, 

aporta estabilitat, qualitat i neteja en comparació 

amb altres materials com el metacrilat i fins i tot el 

plàstic, cosa que els clients sabran valorar.

estora desinfectant

L’estora desinfectant és una forma còmoda i 

higiènica de desinfecció.

Es tracta d'una estora en forma de cubeta de 

cautxú, que es pot instal·lar en les entrades dels 

locals, i que té una superfície interior de raspalls de 

goma dissenyats per contenir el líquid desinfectant 

que permet una neteja exhaustiva del calçat.



gresely i farré, sl

c de la Guardiola, 10 A

c. del Rec, 3 2-2

www.greselyfarre.com
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ens compromentem a seguir buscant solucions que ens permetin
dotar de seguretat als treballadors i clients
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