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Popis produktu Cena bez DPH Počet Cena bez DPH

KV7FT1A   7“ FACESCAN

KV7FT1A 7" displej,  rozpoznávanie tváre, meranie teploty čela, 

rozsah termomerania: 34°C-42°C, presnosť: ± 0.5°C, čas merania: 

≤1s, vzdialenosť merania: 30-45cm, zobrazenie teploty v reálnom 

čase, alarm vysokej teploty, rozpoznanie tváre a záznamy teploty, 

4G / WIFI / GPS - voliteľné, ID / IC čítačka kariet - voliteľné

1 348,00  €        1 1 348,00  €                        

Produkt Popis produktu Cena bez DPH Počet Cena bez DPH

IC card (RFID) modul Modul na čítanie RF ID card 96,00  €              1

ATTENDANCE DB 

Softwareový modul pre možnosť integrácie prepojenia na 

používané dochádzkové a personálne systémy. V cene ročná 

licencia dochádzkového systému "LOGOS"

220,00  €           1

Stand 24/43 Držiak  s nastaviteľnou výškou 28cm – 43 cm    69,00  €              1

Stand 80/150 Držiak  s nastaviteľnou výškou 80cm – 150 cm    109,00  €           1

Záruka 24 Predĺženie záruky z 12 na 24 mesiacov 10% z ceny 1

Cloudové riešenie, správa záznamov cez web 

rozhranie, aktualizácie
prvý rok zadarmo, ročný poplatok pre ďalšie roky 240 EUR 0,00 1

Samoinštalácia Telefonické konzultácie v cene zariadenia 0,00 1

Inštalácia, doprava a zaškolenie             (nie je 

nutné)

Odhad 2 hod vrátane zaškolenia 40 EUR/hod = 80 EUR plus 

dopravné náklady 0,6 EUR/km  

80,00 € + 0,6 € 

za km
1

Videokonferenčné zaškolenie  Odporúčaný rozsah 1 hod, 40 EUR/hod 40,00  €              1

e-mail: info.shd@kvant.sk; mobil: +421 917 347 680; +421 918 249 181

KVANT spol. s r. o.

FMFI UK Mlynská dolina

842 48 Bratislava

IČO: 31398294; IČ DPH: SK2020330565

Balíky riešenia  FaceScan   http://www.meranie.sk/meranie-teploty-osob/facescan/

Voliteľné príslušenstvo

Cenník platný od: 7.4.2020

Systém určený na bezkontaktné rozpoznávanie tváre osôb a meranie telesnej teploty na základe termometrie v reálnom čase s vysokou 

presnosťou ± 0,5°C. Možnosť  riadenia dochádzky zamestnancov, preto je vhodný na inštaláciu do podnikov, škôl, nemocníc a iných vnútorných 

priestorov.
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