
• Działa z dokładnością do 0,3°C, skanuje w ciągu 1 sekundy

• Automatyczny, mobilny oraz konkurencyjny cenowo

• Specjalnie zaprojektowany oraz skalibrowany do pomiarów 

temperatury skóry

• Wzrost bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz osób 

za nie odpowiedzialnych

• Idealny dla recepcji, lobby, korytarzy oraz innych punktów 

wejściowych

• Ustaw zakres monitorowanych temperatur i rozpocznij 

pomiary w ciągu kilku minut

SeekScan™

Profesjonalne skanowanie

temperatury dla wspólnego

bezpieczenstwa

Pomaga firmom, instytucjom oraz 

biurom w łatwy sposób wykrywać stan

goraczkowy osób wchodzących

do budynku
www.firemax.pl

Seek Scan™ składa się z modułu dwóch kamer

(termowizyjnej i video) oraz źródła stałej temperatury.

Źródło stałej temperatury 37°C montowane jest w polu

widzenia i w tej samej odległości od kamer, co badana

osoba. Stanowi ono parametr referencyjny (temperaturę

odniesienia) do temperatury ciała monitorowanej osoby,

co pozwala na szybki i dokładny pomiar oraz pewne

wykrywanie podwyższonej temperatury ciała.

Po wykryciu twarzy w kadrze, system mierzy jej

temperaturę i w momencie wykrycia stanu gorączkowego

oznacza przekroczenie temperatury na obrazie.

System sprawdza się w:

- W małych, średnich i dużych firmach

- Fabrykach i magazynach

- Hotelach

- Restauracjach

- Teatrach, kinach, salach koncertowych

- Domach opieki

- Szkołach i przedszkolach

- Siłowniach i innych obiektach sportowych

POMIAR W TRAKCIE                                         WYNIK BADANIA TEMPERATURY                    WYNIK BADANIA TEMPERATURY 

KAMERA 

TERMOWIZYJNA

ŹRÓDŁO STAŁEJ TEMPERATURY

Utrzymuje temperaturę 37°C

jako referencje pomiarowa

KAMERA 

SWIATŁA 

WIDZIALNEGO

NEGATYWNY                   POZYTYWNY



SeekScan™

GŁÓWNE ZALETY

Zaprojektowane i dedykowane do pomiaru temperatury 

osób
W odróżnieniu od typowych kamer przemysłowych, Seek Scan 

został zaprojektowany dla precyzyjnego pomiaru temperatury 

skóry oraz zawiera źródło stałej temperatury dla uzyskania 

maksymalnej dokładności.

Bezpieczeństwo
Wzrost bezpieczeństwa użytkowników budynku oraz osób za 

nie odpowiedzialnych.

Konkurencyjna cena
Cena systemu znacząco niższa od podobnych rozwiązań 

dostępnych na rynku.

Szybki, automatyczny pomiar
Poniżej sekundy, system automatycznie wykrywa twarz, 

znajduje najbardziej miarodajny punkt pomiarowy oraz 

wyświetla wynik wizualny oraz dźwiękowy:                      

POZYTYWNY / NEGATYWNY.

Sprawdzona technologia
Obrazowanie termowizyjne jest sprawdzona technologia 

używana od lat jako szybka oraz nieinwazyjna metoda 

pomiaru temperatury.

Łatwa instalacja oraz użytkowanie
Rozpocznij prace w ciągu kilku minut wraz z dołączonym 

zestawem (zestawy do wyboru).

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

Scan POWER

ZESTAW

PRZEWODOWY

Scan DUO

ZESTAW BEZPRZEWODOWY

Z DODATKOWYM MONITOREM

MODUŁ KAMERY TERMOWIZYJNEJ                           

I ŚWIATŁA WIDZIALNEGO
√ √

MODUŁ ŹRÓDŁA 

STAŁEJ TEMPERATURY
√ √

DEDYKOWANE 

OPROGRAMOWANIE
√ √

SKONFIGUROWANY KOMPUTER 

PC PRO (z ekranem 15,4”)
√ √

MONITOR 

BEZPRZEWODOWY
- √

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY 

(KAMERA / MONITOR ZEWNĘTRZNY)
√ / - √ / √

KOMPLET AKCESORIÓW 

POŁĄCZENIOWYCH
√ √

DWA STATYWY 

DO POPRAWNEGO USTAWIENIA ZESTAWU
√ √

WSPARCIE TECHNICZNE 

PRZY INTEGRACJI
√ √

CERTYFIKAT CE √ √

SCAN POWER                                                                                 SCAN DUO



Szybki (do 1s) i pewny (do 0,3st.C) pomiar temperatury dzięki zastosowaniu BLACK BODY

Wymiary umożliwiające przejazd wózków dziecięcych oraz osób niepełnosprawnych

Automatyczny pomiar bez przekłamań odczytu

Detekcja i odczyt temperatury z twarzy osób

Bezobsługowe użytkowanie

Stabilna konstrukcja z podstawa nośna

Możliwy dodatkowy monitor zewnętrzny dla obsługi (OPCJA)

Możliwy licznik osób wchodzących (OPCJA)

Wymagane jedynie zasilanie 230V/50Hz

Technologia z USA (PATENT PENDING)

Spełnia wytyczne Agencji Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration), dotyczące systemów obrazowania 

termicznego stosowanych do wstępnej oceny temperatury ciała. Zgodnie z wytycznymi FDA wydanymi w kwietniu 2020 r.

SeekScan™

PRAWDZIWIE TERMOWIZYJNA BRAMKA Z TECHNOLOGIĄ BLACK BODY

Zaprojektowane i dedykowane do pomiaru temperatury 

osób
W odróżnieniu od popularnych azjatyckich rozwiązań, bramka 

SCAN GATE jest zaprojektowana i dedykowana do 

precyzyjnego pomiaru temperatury skóry.

Łatwa instalacja oraz użytkowanie
Całość sprawia, iż bramka SCAN GATE gwarantuje szybkość 

oraz pewność pomiaru poprzez automatyczna detekcje twarzy 

osoby znajdującej się przed bramką.

Szybki, automatyczny pomiar
Poniżej sekundy, system automatycznie wykrywa twarz, 

znajduje najbardziej miarodajny punkt pomiarowy oraz 

wyświetla wynik wizualny oraz dźwiękowy:                      

POZYTYWNY / NEGATYWNY.

Sprawdzona technologia
Obrazowanie termowizyjne jest sprawdzona technologia 

używana od lat jako szybka oraz nieinwazyjna metoda 

pomiaru temperatury.

Kontakt: FIRE-MAX Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa 

+48 22 578 84 00 biuro@firemax.pl

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zastrzegamy prawo do zmiany parametrów technicznych oraz konfiguracji.



SeekScan™

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kontakt: FIRE-MAX Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa 

+48 22 578 84 00 biuro@firemax.pl

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zastrzegamy prawo do zmiany parametrów technicznych oraz konfiguracji.

* Seek Scan nie jest przeznaczony do diagnozowania zapobiegania lub leczenia jakiejkolwiek choroby lub stanu i nie jest przeznaczony

do użytku medycznego. Seek Scan mierzy temperaturę skóry jako przybliżenie temperatury ciała, która nie jest w 100 % skorelowana.

Wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego

powiadomienia. Nie do sprzedaży w krajach wymagających zgody rządu lub do zakupu przez użytkowników wojskowych.

Amerykańska firma Seek Thermal tworzy i produkuje użytkowe systemy kamer termowizyjnych o wysokiej rozdzielczości

oraz termiczne elementy OEM. Została założona przez specjalistów, którzy spędzili 40 lat na doskonaleniu wojskowych

systemów wizyjnych i profesjonalnych technologii termicznych. Seek Thermal opracował przełomową linię produktów w

konkurencyjnych cenach, dzięki której technologia termowizyjna jest bardziej dostępna. Produkty Seek Thermal cenione

są na rynku sprzętu przeciwpożarowego, egzekwowania prawa i na rynkach komercyjnych, zarówno pod własną marką,

jak i markami OEM.

Kamera OPIS

Rozdzielczość termowizji 206 (h) x 156 (v)

Rozdzielczość kam. światła widzialnego 640 x 480

Kąt widzenia 35° (h)   /  26° (v)

Soczewka 4.0mm  /   f/1.20

Częstotliwość odświeżania <9Hz

Zasilanie USB 5V (Dołączane do portu USB-A PC)

Wymiary (Dł. x Sz. x W.) 3 x 8 x 9 cm

Waga 140 g

Źródło stałej temperatury

Urządzenie Emituje stałą temperatuę referencyjną

Zasilanie 110V - 230V  50/60Hz

Wymiary (Dł.x Sz. x W.) 3 x 9 x 9.5 cm

Waga 80 g

Pomiar

Dokładność temperatury
±0.3°C w przedziale 36°C-40°C @ 1.5m 

zweryfikowana w laboratorium poprzez kalibrowane źródło ciepła

Czułość sensora 40 mK (typowe), <50 mK (max) @ 25°C (Post Signal Processing)

System

System operacyjny Windows

Temperatura pracy Temperatura otoczenia dla zachowania dokładności - poniżej (40°C)

Czas pomiaru 1 sekunda

Oprogramowanie Zintegrowane na PC

Integracja z zewnętrznymi systemami OPCJA


