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AUTOMATYCZNY POMIAR I SZYBKIE WYKRYWANIE STANÓW GORĄCZKOWYCH.                                           

DZIAŁA Z DOKŁADNOŚCIĄ DO ± 0,3°C, SKANUJE W CIĄGU 1 SEKUNDY ! 

System Seek Scan składa się z modułu dwóch kamer: termowizyjnej i wideo oraz źródła stałej 

temperatury, które stanowi parametr porównawczy (temperaturę odniesienia) do temperatury 

ciała monitorowanej osoby. Skanowanie twarzy, pomiar temperatury oraz rejestrowanie 

wyników (np. dla celów archiwizacji lub analizy ruchu przechodzących osób) odbywa się 

automatycznie, bezkontaktowo i bardzo szybko – w czasie 1 sekundy Seek Scan dokonuje 

precyzyjnego pomiaru a stan podwyższonej temperatury wyraźnie oznacza czerwoną ramką.

 

 
ZALETY 
Bezkontaktowy pomiar, bezpieczna odległość 
Ogranicza konieczność kontaktu pomiędzy personelem obsługującym a badanymi osobami. 
Automatyczne skanowanie  
System automatycznie uruchamia skanowanie i pomiar gdy twarz pojawi się w kadrze. 
Czytelne oznaczenie stanu gorączkowego 
Wyświetla wyraźnie widoczną informację czy wynik badania jest pozytywny czy negatywny. 
Łatwe uruchomienie  
Wystarczy moduły ustawić na statywach i podłączyć do komputera by od razu zacząć badania.  
Szybki pomiar 
Każdy pomiar trwa tylko 1 sekundę co pozwala na płynny przepływ badanych osób. 

 

DANE TECHNICZNE  

Mikrobolometr Niechłodzony tlenek wanadu 

Zakres spektralny 7,8 - 14 mikronów 

Rozdzielczość kamery termowizyjnej 206 x 156  

Soczewka 4.0 mm / f/1.20 

Pole widzenia 35° (h)  / 26° (v) 

Częstotliwość odświeżania <9Hz 

Rozdzielczość kamery wideo 1280 x 1024 

Zasilanie USB 5V (z portu USB-A w komputerze) 

Wymiary modułu kamer (D x S x W) / Waga 3 x 8 x 9 cm / 140 g 

Dokładność pomiaru ± 0.3°C w przedziale 36°C do 40°C @ 1,5 m 

Czułość termiczna  40 mK (średnio), <50 mK (maks.) @ 25°C 

Stała temperatura 37°C 

Zasilanie 230V 50Hz (z gniazdka elektrycznego) 

Wymiary źródła stałej temp.(D x S x W) / Waga 3 x 8 x 9,5 cm / 80 g 

Wymagania systemowe System operacyjny Windows 10 (dopuszczalny Windows 7) 

Temperatura pracy Temperatura otoczenia poniżej 40°C 

Czas skanowania 1 sekunda 

Format obrazu JPEG 

Wykrycie podwyższonej temperatury  Oznaczenie graficzne stanu gorączkowego na zapisie obrazu 

termicznego, obrazu video, temperatury oraz wyniku badania 

Format danych Możliwość dostosowania formatu danych do potrzeb 

użytkownika 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

moduł 2 kamer (termowizyjna i wideo) z kablem USB, moduł źródła 

stałej temperatury z kablem zasilającym 230V, oprogramowanie 

Seek Scan na USB, instrukcja, gwarancja.  

SEEK SCAN 

 

Cena: 12 177,00 zł brutto 
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