
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych technicznych.

SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 

DO MASOWEGO POMIARU TEMPERATURY 

+ Niezależny od warunków pogodowych 
Jako jedyny na rynku, Seek Scan posiada algorytm, który dostosowuje się do zmiennych warunków 
otoczenia, dzięki czemu pomiar temperatury jest dokładny, niezależnie od warunków pogodowych
+ Szybki, automatyczny pomiar
W ciągu sekundy automatycznie wykrywa twarz i dokonuje pomiaru temperatury w najbardziej 
miarodajnym punkcie.
+ Wysoka dokładność pomiarów
Dokładność +/- 0,3 st. C uzyskana dzięki zastosowaniu referencyjnego źródła temperatury.
+ Technologia BLACK BODY
Referencyjne źródło stałej temperatury Black Body zapewnia powtarzalny i dokładny pomiar.
+ Integracja z systemami budynkowymi
Współpraca z systemami monitoringu budynku RTSP, kontrolą dostępu, bramkami wejściowymi itp. 
(dostępne w opcji).
+ Zgodne z RODO
Ustawienia programu umożliwiają anonimizację odczytów ograniczając wynik pomiaru          
do komunikatów dźwiękowo-wizualnych.
+ Konkurencyjna cena
Cena systemu jest znacząco niższa od podobnych rozwiązań dostępnych na rynku.
+ Prosty, błyskawiczny montaż
W ciągu paru minut skonfigurowany Seek Scan rozpoczyna pomiary w dowolnym miejscu.
+ Made in USA
Zaprojektowany i wyprodukowany przez Seek Thermal - amerykańskiego producenta rozwiązań 
termowizyjnych dla przemysłu i służb ratowniczych.

Seek Scan składa się z modułu dwóch kamer, termowizyjnej i video oraz źródła stałej temperatury 
(technologia BlackBody), które stanowi parametr referencyjny dla temperatury ciała monitorowanej osoby. 
Pomiary są dokonywane automatycznie, z bezpiecznej odległości określonej reżimem sanitarnym. 

SEEK SCAN DZIAŁANIE

SEEK SCAN ZALETY

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Kamera termowizyjna i video           Źródło stałej temperatury (wzorzec)
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 

DO MASOWEGO POMIARU TEMPERATURY 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Parametry kamery

Rozdzielczość kamery termowizyjnej 206 (h) x 156 (v)

Soczewka 4 mm / f/1.20

Pole widzenia 35o (h) / 26o (v)

Częstotliwość odświeżania < 9 Hz

Rozdzielczość kamery video 640 x 480

Zasilanie USB

Wymiary (D x S x W) 3 x 8 x 9 cm

Waga 140 g

Parametry termograficzne

Dokładność pomiaru
± 0.3°C w przedziale 36°C do 40°C @ 1,5 m (przy użyciu źródła stałej 

temperatury)

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

Parametry źródła stałej temperatury

Stała temperatura emituje stałą temperaturę referencyjną

Zasilanie 230V 50Hz (z gniazdka elektrycznego)

Wymiary (D x S x W) 3 x 9 x 9,5 cm

Waga 80 g

Minimalne wymagania komputer / tablet

System operacyjny Windows 10 64-bit OS Home/Pro

Procesor 1,2 GHz

RAM 4 GB

Dysk twardy +10 GB

Parametry systemowe

Temperatura pracy Temperatura otoczenia poniżej 40oC

Czas skanowania 1 – 3 s

Wykrycie podwyższonej temperatury Oznaczenie graficzne / sygnał dźwiękowy

Analiza temperatury ciała                             Temperatura normalna                                   Temperatura podwyższona
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 
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PROTOKOŁY API

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Protokół API Dostępność Korzyści

UDP dostępny

Powiadomienia UDP push pozwalają na odbieranie zdarzeń 

skanowania typu „przejście / brak przejścia” w sieci.

Umożliwia to integrację z systemami kontroli dostępu w celu 

odblokowania, np. drzwi, kołowrotków, itp. za pomocą 

skanowania temperatury. 

TCP dostępny

TCP zapewnia zdarzenia skanowania typu „przejście / brak 

przejścia” oraz umożliwia zapytania o bazę skanów 

historycznych i zapisanych obrazów. Dodatkowo umożliwia 

dostosowanie ustawień Seek Scan do innych podłączonych 

urządzeń w sieci (np. przesyłanie negatywnych wyników na 

wskazany adres e-mail).

RTSP dostępny

Sreaming RTSP umożliwia podgląd na żywo z kamery Seek

Scan w sieci i zapewnia możliwość integracji ze wspólnymi 

platformami typu systemy wizyjne (istniejące już systemy 

podglądu kamer video) i rejestratory cyfrowe. 
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 

DO MASOWEGO POMIARU TEMPERATURY 

SEEK SCAN - POMIAR TEMPERATURY 
OSÓB WCHODZĄCYCH DO BUDYNKÓW

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Wykrywanie twarzy 
W ciągu sekundy system wykrywa twarz, 

a następnie dokonuje pomiaru temperatury 
w najbardziej miarodajnym punkcie 

Technologia BLACK BODY 
Referencyjne źródło ciepła 

Black Body™ zapewnia 
powtarzalny i dokładny pomiar

Zgodne z RODO 
Ustawienia programu umożliwiają 

anonimizację odczytów ograniczając 
wynik do komunikatów 

dźwiękowo-wizualnych

Niezależny od warunków pogodowych 
Jako jedyny na rynku posiada algorytm, 

który dostosowuje się do zmiennych 
warunków otoczenia 

Wysyłanie powiadomień email*
Otrzymuj wiadomości 

o każdej osobie z gorączką

Integracja z systemami budynkowymi* 
Współpraca z kontrolą dostępu, 
systemami monitoringu RTSP, 
bramkami wejściowymi, itp..… 

*opcja dodatkowa
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 

DO MASOWEGO POMIARU TEMPERATURY 

SEEK SCAN – DOSTĘPNE ZESTAWY

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Zawartość zestawu:

SCAN BASIC 

zestaw

bazowy

SCAN POWER 

zestaw

przewodowy
system zamknięty 

plug & play

SCAN DUO

zestaw 

bezprzewodowy 

z dodatkowym 

monitorem
system zamknięty 

plug & play

SCAN GATE

zestaw 

bezprzewodowy 

w bramce
system zamknięty 

plug & play

SCAN ROOM

dedykowany

kontener 

pomiarowy 
system zamknięty 

plug & play

MODUŁ KAMERY TERMOWIZYJNEJ                                

I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO
tak tak tak tak tak

MODUŁ ŹRÓDŁA STAŁEJ 

TEMPERATURY
tak tak tak tak tak

ZINTEGROWANE 

OPROGRAMOWANIE SEEK SCAN 

Z KOMPUTEREM

nie

(pendrive)
tak tak tak tak

PC Z WINDOWS 10 nie
PC PRO

(Windows PRO)

PC PRO

(Windows PRO)

PC PRO

(Windows PRO)

PC PRO

(Windows PRO)

PLUG & PLAY* nie tak tak tak tak

MONITOR 

DODATKOWY
nie nie tak opcja opcja

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY 

(PC / MONITOR DODATKOWY) 
nie dotyczy tak / nie dotyczy tak / tak tak/opcja tak/opcja

KOMPLET AKCESORIÓW 

POŁĄCZENIOWYCH
tak tak tak tak tak

DWA STATYWY DO POPRAWNEGO                    

USTAWIENIA ZESTAWU
nie tak tak bramka

dedykowane uchwyty 

ścienne

WSPARCIE TECHNICZNE 

PRZY INTEGRACJI
tak tak tak tak tak

GWARANCJA 

NEXT BUSINESS DAY**
nie tak tak tak tak

* System w pełni przygotowany do pracy. Włączenie i wyłączenie jednym przyciskiem. Blokada dostępu do opcji systemowych - brak możliwości ingerencji osób 

niepowołanych. Brak konieczności cyklicznej konserwacji systemu. Pełna automatyzacja stworzona dla wygody użytkowania. 

**  Gwarancja dostępności użytkowej systemu poprzez pilną dostawę zastępczą uszkodzonego sprzętu.
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 
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SCAN BASIC

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Zawartość zestawu:

SCAN BASIC 
Zestaw bazowy

MODUŁ KAMERY TERMOWIZYJNEJ I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO tak

MODUŁ ŹRÓDŁA STAŁEJ TEMPERATURY tak

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE SEEK SCAN Z KOMPUTEREM nie (pendrive)

PC Z WINDOWS 10 nie, wymagany własny

PLUG & PLAY* nie

MONITOR DODATKOWY nie

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (PC / MONITOR DODATKOWY) nie dotyczy

KOMPLET AKCESORIÓW POŁĄCZENIOWYCH tak

DWA STATYWY DO POPRAWNEGO USTAWIENIA ZESTAWU nie, wymagane własne

WSPARCIE TECHNICZNE PRZY INTEGRACJI tak

GWARANCJA NEXT BUSINESS DAY** nie

*    System w pełni przygotowany do pracy. Włączenie i wyłączenie jednym przyciskiem. Blokada dostępu do opcji systemowych - brak możliwości 
ingerencji osób niepowołanych. Brak konieczności cyklicznej konserwacji systemu. Pełna automatyzacja stworzona dla wygody użytkowania. 

**  Gwarancja dostępności użytkowej systemu poprzez pilną dostawę zastępczą uszkodzonego sprzętu.

Uwaga! Szybka dostawa!
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SCAN POWER

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Zawartość zestawu:

SCAN POWER 
Zestaw przewodowy

system zamknięty plug & play

MODUŁ KAMERY TERMOWIZYJNEJ I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO tak

MODUŁ ŹRÓDŁA STAŁEJ TEMPERATURY tak

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE SEEK SCAN Z KOMPUTEREM tak

PC Z WINDOWS 10 PC PRO (Windows PRO)

PLUG & PLAY* tak

MONITOR DODATKOWY nie

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (PC / MONITOR DODATKOWY) tak / nie dotyczy

KOMPLET AKCESORIÓW POŁĄCZENIOWYCH tak

DWA STATYWY DO POPRAWNEGO USTAWIENIA ZESTAWU tak

WSPARCIE TECHNICZNE PRZY INTEGRACJI tak

GWARANCJA NEXT BUSINESS DAY** tak

Uwaga! Szybka dostawa!

*    System w pełni przygotowany do pracy. Włączenie i wyłączenie jednym przyciskiem. Blokada dostępu do opcji systemowych - brak możliwości 
ingerencji osób niepowołanych. Brak konieczności cyklicznej konserwacji systemu. Pełna automatyzacja stworzona dla wygody użytkowania. 

**  Gwarancja dostępności użytkowej systemu poprzez pilną dostawę zastępczą uszkodzonego sprzętu.
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 
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SCAN DUO

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Zawartość zestawu:

SCAN DUO
zestaw bezprzewodowy 

z dodatkowym monitorem

system zamknięty plug & play

MODUŁ KAMERY TERMOWIZYJNEJ I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO tak

MODUŁ ŹRÓDŁA STAŁEJ TEMPERATURY tak

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE SEEK SCAN Z KOMPUTEREM tak

PC Z WINDOWS 10 PC PRO (Windows PRO)

PLUG & PLAY* tak

MONITOR DODATKOWY tak

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (PC / MONITOR DODATKOWY) tak / tak

KOMPLET AKCESORIÓW POŁĄCZENIOWYCH tak

DWA STATYWY DO POPRAWNEGO USTAWIENIA ZESTAWU tak

WSPARCIE TECHNICZNE PRZY INTEGRACJI tak

GWARANCJA NEXT BUSINESS DAY** tak

Uwaga! Szybka dostawa!

*    System w pełni przygotowany do pracy. Włączenie i wyłączenie jednym przyciskiem. Blokada dostępu do opcji systemowych - brak możliwości 
ingerencji osób niepowołanych. Brak konieczności cyklicznej konserwacji systemu. Pełna automatyzacja stworzona dla wygody użytkowania. 

**  Gwarancja dostępności użytkowej systemu poprzez pilną dostawę zastępczą uszkodzonego sprzętu.
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SEEK SCAN 
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SCAN GATE

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Zawartość zestawu:

SCAN GATE
zestaw bezprzewodowy 

w bramce 

system zamknięty plug & play

MODUŁ KAMERY TERMOWIZYJNEJ I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO tak

MODUŁ ŹRÓDŁA STAŁEJ TEMPERATURY tak

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE SEEK SCAN Z KOMPUTEREM tak

PC Z WINDOWS 10 PC PRO (Windows PRO)

PLUG & PLAY* tak

MONITOR DODATKOWY opcja

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (PC / MONITOR DODATKOWY) tak/opcja

KOMPLET AKCESORIÓW POŁĄCZENIOWYCH tak

DWA STATYWY DO POPRAWNEGO USTAWIENIA ZESTAWU bramka

WSPARCIE TECHNICZNE PRZY INTEGRACJI tak

GWARANCJA NEXT BUSINESS DAY** tak

Uwaga! Szybka dostawa!

*    System w pełni przygotowany do pracy. Włączenie i wyłączenie jednym przyciskiem. Blokada dostępu do opcji systemowych - brak możliwości 
ingerencji osób niepowołanych. Brak konieczności cyklicznej konserwacji systemu. Pełna automatyzacja stworzona dla wygody użytkowania. 

**  Gwarancja dostępności użytkowej systemu poprzez pilną dostawę zastępczą uszkodzonego sprzętu.
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SEEK SCAN 
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SCAN ROOM

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Zawartość zestawu:

SCAN ROOM
dedykowany kontener 

pomiarowy 

system zamknięty plug & play

MODUŁ KAMERY TERMOWIZYJNEJ I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO tak

MODUŁ ŹRÓDŁA STAŁEJ TEMPERATURY tak

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE SEEK SCAN Z KOMPUTEREM tak

PC Z WINDOWS 10 PC PRO (Windows PRO)

PLUG & PLAY* tak

MONITOR DODATKOWY opcja

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (PC / MONITOR DODATKOWY) tak/opcja

KOMPLET AKCESORIÓW POŁĄCZENIOWYCH tak

DWA STATYWY DO POPRAWNEGO USTAWIENIA ZESTAWU dedykowane uchwyty ścienne

WSPARCIE TECHNICZNE PRZY INTEGRACJI tak

GWARANCJA NEXT BUSINESS DAY** tak

*    System w pełni przygotowany do pracy. Włączenie i wyłączenie jednym przyciskiem. Blokada dostępu do opcji systemowych - brak możliwości 
ingerencji osób niepowołanych. Brak konieczności cyklicznej konserwacji systemu. Pełna automatyzacja stworzona dla wygody użytkowania. 

**  Gwarancja dostępności użytkowej systemu poprzez pilną dostawę zastępczą uszkodzonego sprzętu.
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 

DO MASOWEGO POMIARU TEMPERATURY 

SEEK SCAN – PRZKŁADY ZASTOSOWANIA

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl
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SEEK SCAN 
TERMOWIZYJNY SYSTEM 

DO MASOWEGO POMIARU TEMPERATURY 

Więcej informacji: +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

KONTAKT

FIRE-MAX SP. Z O.O.
AL. JEROZOLIMSKIE 224

02-495 WARSZAWA

tel. +48 667 415 877
warszawa@firemax.pl

Dostępność: dostępne natychmiast (na magazynie w Polsce)

Zapraszamy do współpracy

Seek Scan mają już m.in.: 

szkoły podstawowe i średnie, uczelnie wyższe, 

jednostki MSWiA, hotele, firmy eventowe, 

zakłady produkcyjne i urzędy


