
ROZPOZNÁVANIE TVÁRE, 

MERANIE TEPLOTY OSÔB 

A RIEŠENIE DOCHÁDZKOVÉHO SYSTÉMU

Citlivá detekcia, rýchla premávka

Flexibilná kontrola, kompletné dáta

Bezkontaktné, bezpečné

Systém určený na bezkontaktné rozpoznávanie tváre osôb a meranie 

telesnej teploty na základe termometrie v reálnom čase s vysokou 

presnosťou ± 0,3°C. 

Obsahuje podporu riadenia dochádzky, evidencie zamestnancov, preto je 

vhodný na inštaláciu do podnikov, škôl, nemocníc a iných vnútorných 

priestorov. 

FaceScan



Produkt

Možnosti využitia kontroly zvýšenej telesnej teploty pri vstupe

Vstup do podniku Vstup do objektov Vstup do školy Vstup do kancelárie Zasadacie miestnosti

37°7IPS

OK

Miesto kontroly

Normálna teplota

Vyšetrenie odborníkom

Príklad použitia - rýchly tranzit, základné termomeranie

HD
1080P

camera

KV7FTBTH  7" rozpoznávací terminál 

tváre na meranie teploty čela

• Rozsah termomerania: 34°C-42°C

• Presnosť: ±0.3°C (36-38°C), 

                   ±0,4°C (38-40°C/16-36°C)

• Čas merania: ≤300ms

• Optimálna vzdialenosť merania: 30cm

• Displej teploty v reálnom čase, alarm vysokej 
teploty

• Rozpoznanie tváre + záznamy teploty môžu byť 
kontrolované

• Rozpoznávanie nasadenia rúška

• ID / IC čítačka kariet - voliteľné (13,56MHz)

• Evidencia osôb, dochádzky, teploty, export 
záznamov, cloudové riešenie

• Zasielanie upozornení emailom

• Mechanický kĺb pre uchytenie na stenu alebo 
na samostatný stojan

Zvýšená teplota

meranie teploty na čele

AUTOCONT s.r.o., pobočka Bra�slava
Einsteinova Business Center, Krasovského 14, 851 01 Bra�slava
e-mail: ba@autocont.sk
tel: +421 2 3278 8811

AUTOCONT s.r.o., pobočka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 64, 974 11 Banská Bystrica
e-mail: bb@autocont.sk
tel: +421 48 4148 771, 4148 772

AUTOCONT s.r.o., pobočka Košice
Bardejovská 1/C, 040 11 Košice
e-mail: ke@autocont.sk
tel: +421 55 6833 333, 6833 111

AUTOCONT s.r.o., pobočka Prešov
Strojnícka 1, 080 06 Prešov
e-mail: po@autocont.sk
tel: +421 51 7710 584  fax: +421 51 7710 586

AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín
Rozmarínová 3, 911 01 Trenčín
e-mail: tn@autocont.sk
tel: +421 32 7442 040

AUTOCONT s.r.o., pobočka Žilina
Bra�slavská 29, 010 01 Žilina
e-mail: za@autocont.sk
tel: +421 41 5114 300



Popis produktu Cena bez DPH Počet Cena bez DPH

KV7FT1BTH   7“ FACESCAN

KV7FT1A 7" displej,  rozpoznávanie tváre, meranie teploty tváre z 

najteplejšieho bodu, rozsah termomerania: 34°C-42°C, presnosť: 

±0.3℃ (36-38℃);±0.4℃ (38-40℃/16-36℃), čas merania: ≤0,3s, 

optimálna vzdialenosť merania 30 cm, rozlíšenie 0,1℃, zobrazenie 

teploty v reálnom čase, alarm vysokej teploty, rozpoznanie tváre a 

záznamy teploty, detekcia ochranného rúška na tvári,   mechanický 

kĺb pre montáž na statív a na stenu. V cene cloudovy zobrazovaci a 

archivacny system LOG_Basic s predplatenou licenciou na 60 

mesiacov.

1 480,00  €       1 1 480,00  €                        

Produkt Popis produktu Cena bez DPH Počet Cena bez DPH

IC card (RFID) modul modul na čítanie RF ID card 40,00  €             1

Stand 20/40 Držiak  s nastaviteľnou výškou minim. 20cm – 40 cm    77,00  €             1

stand 100/140 Držiak  s nastaviteľnou výškou minim. 100cm – 140 cm    119,00  €          1

ATTENDANCE DB 

Softwareový modul pre možnosť integrácie prepojenia na 

používané dochádzkové a personálne systémy. Umožňuje čítať z 

databázy údaje potrebné pre integráciu do iných systémov.

242,00  €          1

Voliteľné príslušenstvo

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

presnosťou ± 0,3°C. Možnosť  riadenia dochádzky zamestnancov, preto je vhodný na inštaláciu do podnikov, škôl, nemocníc a iných vnútorných 

priestorov.



Cloudové riešenie LOG-PLUS, správa 

záznamov cez web rozhranie, aktualizácie

Prezeranie záznamov, vyhľadávanie, zasielanie upozornení 

emailom, export záznamov, mesačný poplatok  20 EUR/mesačne
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  

88,00 € + 0,7€ 

za km
1

videokonferenčné zaškolenie  Odporúčaný rozsah 1 hod 45,00  €             1




