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Popis produktu Cena bez DPH Počet Cena bez DPH

KV7FT1BTH   7“ FACESCAN

KV7FT1BTH 7" displej,  rozpoznávanie tváre, meranie teploty tváre 

z najteplejšieho bodu, rozsah termomerania: 34°C-42°C, presnosť: 

±0.3℃ (36-38℃);±0.4℃ (38-40℃/16-36℃), čas merania: ≤0,3s, 

optimálna vzdialenosť merania 30 cm, rozlíšenie 0,1℃, zobrazenie 

teploty v reálnom čase, alarm vysokej teploty, rozpoznanie tváre a 

záznamy teploty, detekcia ochranného rúška na tvári,   mechanický 

kĺb pre montáž na statív a na stenu. V cene cloudovy zobrazovaci a 

archivacny system LOG_Basic s predplatenou licenciou na 60 

mesiacov. Upozorňovanie emailom na zvýšenú teplotu, evidencia 

osôb, živý obraz v lokálnej sieti a ďalšia funkcionalita.

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 35,00  €             1

Stand 20/40 Držiak  s nastaviteľnou výškou minim. 20cm – 40 cm    69,00  €             1

stand 100/140 Držiak  s nastaviteľnou výškou minim. 100cm – 140 cm    109,00  €          1

ATTENDANCE DB 

Softwareový modul pre možnosť integrácie prepojenia na 

používané dochádzkové a personálne systémy. Umožňuje čítať z 

databázy údaje potrebné pre integráciu do iných systémov.

220,00  €          1

Cloudové riešenie LOG-PLUS, správa 

záznamov cez web rozhranie, aktualizácie

Prezeranie záznamov, vyhľadávanie, zasielanie upozornení 

emailom, export záznamov, mesačný poplatok  20 EUR/mesačne
1

Samoinštalácia Telefonické konzultácie v cene zariadenia 0,00 1

Inštalácia, doprava a zaškolenie             (nie je 

nutné)

 odhad 2 hod montáž 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

Kvant, spol. s r.o. 

FMFI UK, Mlynská dolina

842 48 Bratislava

IČO: 52251292; IČ DPH: SK2121023003

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

Voliteľné príslušenstvo

Cenník platný od : 21.9.2020

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

presnosťou ± 0,3°C. Možnosť  riadenia dochádzky zamestnancov, preto je vhodný na inštaláciu do podnikov, škôl, nemocníc a iných 

vnútorných priestorov.

http://www.meranie.sk/

