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Popis produktu Cena bez DPH Počet Cena bez DPH

FACESCAN PLUS

Duálna spektrálna kamera pracujúca vo viditeľnej a termovíznej 

oblasti. Integrované meranie teploty z najteplejšieho bodu, 

rozpoznávanie tváre, rozsah termomerania: 33°C - 42°C, presnosť: 

±0.3℃ (s využitím kalibračného telesa) a ±0.5℃ (bez kalibračného 

telesa), rozlíšenie: 0,1℃,  použitý nechladený VOX termovízny 

detektor. Meracia vzdialenosť: 0,5 - 3,5 m. Odporúčaná výška 

inštalácie: 1,8 m, rýchlosť merania: 100 osôb/ minúta, podpora 

ALARMu pri nameranej vysokej teplote, rozlíšenie kamery vo 

viditeľnej oblasti: 2.0 MP, 1920 x 1080,  video kompresia: 

H.265/H.264, objektív s ohniskom 6 mm, podpora WDR, interface: 

10M/100M Ethernet, RJ45, výstupy: RS485, HDMI, ALARM, 

vstup/výstup, napájanie 12V DC/2A, rozmery: 115 x 187 x 75 mm, 

zobrazenie teploty v reálnom čase, alarm vysokej teploty, 

rozpoznanie tváre a záznamy teploty, detekcia ochranného rúška 

na tvári. V cene cloudový zobrazovací a archivačný systém LOG 

BASIC PLUS s predplatenou licenciou na 60 mesiacov. 

Upozorňovanie e-mailom na zvýšenú teplotu, evidencia osôb, živý 

obraz v lokálnej sieti a ďalšia funkcionalita. 

2 288,00  €       1

 KVANT spol. s r. o.

FMFI UK Mlynská dolina

842 48 Bratislava

IČO: 31398294; IČ DPH: SK2020330565 

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

Voliteľné príslušenstvo

Cenník platný od: 10.3.2021

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

presnosťou ± 0,5°C resp.± 0,5°C  s kalibračným telesom. Možnosť  riadenia dochádzky zamestnancov, preto je vhodný na inštaláciu do 

podnikov, škôl, nemocníc a iných vnútorných priestorov.

http://www.meranie.sk/


Produkt Popis produktu Cena bez DPH Počet Cena bez DPH

Kalibračné teleso
Kalibračné teleso v zornom poli kamery pre zlepšenie presnosti 

merania na ±0.3℃. Optimálne umiestnenie: 1,8 - 2 m od kamery.
987,00  €          1

IC card (RFID) modul Modul na čítanie RF ID card 80,00  €             1

Wall mount Nástenný držiak 25,00  €             1

Statív - trojnožka Držiak  s nastaviteľnou výškou: min. 100 cm – max. 180 cm    50,00  €             1

ATTENDANCE DB PLUS

Softwareový modul pre možnosť integrácie prepojenia na 

používané dochádzkové a personálne systémy. Umožňuje čítať z 

databázy údaje potrebné pre integráciu do iných systémov.

880,00  €          1

Cloudové riešenie LOG-PLUS PLUS, správa 

záznamov cez web rozhranie, aktualizácie

Prezeranie záznamov, vyhľadávanie, zasielanie upozornení e-

mailom, export záznamov. Mesačný poplatok: 320 EUR
320,- /mesačne 1

Uzavreté riešenie LOG LOCAL PLUS

Správa záznamov na lokálnej sieti u zákazníka. Prezeranie 

záznamov, vyhľadávanie, upozornenia na prekročenú teplotu, live 

stream z kamery, pridanie a zobrazenie ľubovolného množstva 

zariadení.

960,00  €          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 40,00  €             1


