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SEEK SCAN™ 
Enostaven avtomatski sistem za merjenje temperature 

▪ Za natančno brezkontaktno merjenje telesne temperature. 
▪ Izdelan in kalibriran za merjenje telesne temperature. 
▪ V nekaj sekundah sistem samodejno zazna obraz, prepozna najzanesljivejše točke na njem za merjenje in 

prikaže opozorilo, če je oseba toplejša od nastavljene mejne temperature. 
▪ Omogoča merjenje na razdalji 1,5 metra (smernice NIJZ). 
 

 
Seek Scan™ je sistem, zasnovan za samodejno in 
natančno zaznavanje povišane telesne 
temperature. Deluje z natančnostjo ±0,3°C. V 
zaznavnem času ene sekunde sistem samodejno 
zazna obraz, izmeri njegovo temperaturo in 
prikaže opozorilo, ali je izmerjena temperatura 
nad ali pod nastavljeno mejno vrednostjo.  
 
Seek Scan™ omogoča enostavno zaznavanje 
povišane telesne temperature in je postavljen v 
le nekaj minutah. Poleg kompleta Seek Scan 
potrebujete dva nosilca in računalnik Windows 
(ni vključen v ceno). 
 
 

PODROČJA UPORABE: 
 

- Majhna, srednja in velika podjetja 
- Proizvodnje in skladišča 
- Hoteli 
- Zdravstvene ustanove 
- Šole in vrtci  
- Kulturne ustanove 
- Športne dvorane 
- Letališča 
- Železniške in avtobusne postaje 

 

 
ZAZNAVA TEMPERATURE                                    TEMPERATURA POD                                                  TEMPERATURA NAD 
NA OBRAZU            NASTAVLJENO VREDNOSTJO                                   NASTAVLJENO VREDNOSTJO 
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KLJUČNE PREDNOSTI 

Brezkontaktne meritve 
Manjša potreba po stiku med osebo, ki izvaja nadzor 
merjenja in osebo, kateri se meri temperatura. 

Jasen prikaz povišane telesne temperature 
Zvočni signal in jasen barvni prikaz, če je izmerjena 
temperatura nad nastavljeno mejno vrednostjo(po 
potrebi se zvočni signal izklopi). 

Hitro merjenje 
Vsaka meritev traja le 1 sekundo, kar preprečuje 
nastanek čakalnih vrst na merilnih mestih in 
omogoča nemoten pretok ljudi. 

 

 

 

Avtomatsko merjenje 
Sistem samodejno izmeri temperaturo takoj, ko je 
obraz v vidnem polju kamere iz varne razdalje 1,5 
metra. 

Enostavno zagon 
Priključite se na katerikoli računalnik z operacijskim 
sistemom Windows in začnite merjenje. 

Varna obdelava podatkov 
Sistem prikazuje le sliko v realnem času za izmero 
telesne temperature. Podatki se ne shranjujejo.
  

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Specifikacije kamere  

Ločljivost toplotnega senzorja 206 x 156 

Ločljivost vidne svetlobne kamere 640 x 480 

Horizontalno / vertikalno vidno polje 35° / 26° 

Goriščna razdalja objektiva / F 4.0mm / f/1.20 

Frekvenca <9Hz 

Napajanje USB 5V (vključen v računalniško enoto USB-A vhod) 

Dimenzije (D x Š x V) in teža 3 x 8 x 9 cm / 140 g 

Navoj 1/4"-20  

Specifikacije referenčnega telesa  
Funkcija naprave Oddaja konstantno referenčno temperaturo 

Napajanje 110V do 220V 50/60Hz (stenski vtikač) 

Dimenzije in teža 3 x 9 x 9,5 cm / 80 g 

Nosilec 1/4"-20  

Specifikacije merjenja  
Natančnost merjenja ±0,3°C med 36°C in 40°C 

@1,5 metra z uporabo referenčnega vira toplote 

Občutljivost senzorja 40 mK (običajno), <50 mK (max) @ 25°C 

Specifikacije sistema Seek Scan  

Podprta programska oprema Windows 7 in Windows 10 

Delovna temperatura okolja Največja natančnost merjenja v prostoru do 40°C 

Čas meritve 1 – 3 sekunde 

Integracija v druge sisteme Preverite možnosti pri ponudniku 

 
 
KAJ JE VKLJUČENO? 
- Kamera  
- Referenčno temperaturno telo 
- Povezovalni in napajalni kabli 
- USB ključ s programom Seek Scan 
- Navodila 
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