
 
   

1 | 8 

 

 

 

 

 

 

  

BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ TĚLESNÉ 
TEPLOTY OSOB S VYUŽITÍM  

TERMOKAMER 

NABÍDKA PRODUKTŮ 

A SLUŽEB 



 
   

2 | 8 

EASY FM s.r.o. 

se sídlem K sadu 754/2a, Troja, 182 00 Praha 8 

IČ: 402515695 

 

ve spolupráci s 

 

Czechia Innovation s.r.o. 

nám. Přemysla Otakara II. 90, 566 01 Vysoké Mýto 

IČ 05904030 

 

1. PŘEDMĚT NABÍDKY 

Výše uvedené společnosti předkládají tuto nabídku po zabezpečení provozu podniku 

bezkontaktním měřením tělesné teploty příchozích osob. Řešení představujeme v podobě 

instalace duálních termokamer ve variantě Thermal LITE a Thermal PRO. 

 

Bezkontaktní měření teploty – termokamera Thermal Lite                           

• efektivní bezkontaktní měření teploty s výsledky v reálném čase 

• vysoká přesnost měření tělesné teploty ± 0,3°C 

• měření více osob zároveň v optimální vzdálenosti 3 metry 

• zobrazení živého obrazu z kamery ve viditelném a termovizním spektru 

• přímé připojení na kameru z libovolného PC v síti 

• přístup do aplikace podle práv: administrátor nebo operátor 

• incident browser – prohlížení všech alarmů včetně obrazového záznamu 

• freeze preview – zobrazuje poslední tvář s naměřenou teplotou 

 

Technické parametry: 

• rozlišení teplotního senzoru kamery 400 x 300 px 

• rozlišení kamery pro viditelné spektrum 1280 x 1024 px 

• NETD <40mK 

• spektrální rozsah 8μm–14μm 

• 7.5 mm ohnisková vzdálenost 

• velikost pixelů 17µm 

• FOV pro 7.5 mm H(53.7°)V(39.7°) 

• Teplotní rozsah 30°C až 45°C 

• citlivost ±0.3°C 

• alarm – siréna, PoE, ePoE, alarm výstup 

• kalibrační těleso: provozní teplota 0 až +40°C;  rozsah +5°C až 50°C; přesnost ±0.2°C 

 

https://www.czechiainnovation.cz/produkty/termokamera-thermal-pro/
https://www.czechiainnovation.cz/produkty/termokamera-thermal-pro/
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Schéma řešení 

 

Konfigurace řešení 

 

Duální kamera 
Rozlišení teplotního senzoru 400x300px 
rozlišení kamery pro viditelné spektrum 1280x1024px 
NETD <40mK 
spektrální rozsah 8μm–14μm 
7.5mm ohnisková vzdálenost velikost pixelů 17μm 
FOV pro 7.5mm H(53.7°)V(39.7°) 
rozsah 30°C až 45°C 
citlivost ±0.3°C 
alarm – siréna, PoE; ePoE, alarm výstup 
 

 

Kalibrační těleso 
provozní teplota 0 až +40°C 
rozsah +5°C až 50°C 
přesnost ±0.2°C 
 

 

NVR pro 4 vstupní brány 
NVR DHVSNVR4 pro připojení 4 termokamer 
1x 8TB 
Statistické reporty a export 
4 kanály na detekci pohybu 
4 kanály na rozpoznání tváře 
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Monitor 24“ 
LCD monitor 24" Dell U2415 UltraSharp 
Full HD 1920 × 1200, displej IPS, 16:10, odezva 8ms, jas 
300cd/m2, kontrast 1000:1, Display Port, Display Port 1.2, HDMI 
1.4, mini Display Port, USB, sluchátkový výstup, nastavitelná 
výška, pivot, VESA, NBD záruka 
 

 

Ovládací SW 
zobrazení živého obrazu z kamery ve viditelném a termovizním 
spektru 
přímé připojení na kameru z libovolného PC v síti 
přístup do aplikace podle práv: administrátor nebo operátor 
incident browser – prohlížení všech alarmů včetně obrazového 
záznamu 
freeze preview – zobrazuje poslední tvář s naměřenou teplotou 
 

 

Stojan či závěs pro kameru / kalibrační těleso 
1 stativ pro kameru nebo stropní či nástěnný závěs 
1 stativ pro kalibrační těleso nebo stropní či nástěnný závěs 
 
Základní kabeláž 
napájecí zdroj pro kameru a kalibrační těleso 
základná kabeláž 10m FTP CAT6 
 
Zaškolení 
videokonference 
 
Technická (servisní) podpora 
5 dní v týdnu v čase od 8,00 do 16,00 hod. 
email, telefon, teamviewer 
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2. CENOVÁ KALKULACE  

 

Cenová kalkulace – Thermal LITE 

Produkt Popis řešení Cena bez DPH v 
EUR 

Thermal LITE - balík 
řešení 

Termální kamera PRO DHVSP400, kalibrační 
těleso DHVSC1, NVR LITE DHVSNVR4 pro 4 
termální kamery, ovládací SW, stojan či závěs 
pro termální kameru, stojan či závěs pro 
kalibrační těleso, 24" monitor, základní 
kabeláž, videokonferenční zaškolení, SW 
Thermal Lite 

14 400 € 

Volitelné služby  
  

Instalace, doprava a 
zaškolení 

V rozsahu 6 hod/ 2 osoby 12 hodin x 40 
EUR/hod = 480 EUR + dopravní náklady 0,45 
EUR/km 

480,00 € 
+ 0,45 € / km 

 

Prodloužená záruka Prodloužení záruky pro termokameru a 
kalibrační těleso o 12 měsíců, z 12 měsíců na 
24 měsíců 

1 400 € 

Servisní podpora roční 5 dní v týdnu od 8:00 do 16:00 technická 
podpora, email, telefon, teamviewer 

1 500 € 

 

Cenová kalkulace – Thermal PRO 

Produkt Popis řešení Cena bez DPH v 
EUR 

Thermal PRO - balík 
řešení 

Termální kamera PRO DHVSP400, kalibrační 
těleso DHVSC1, NVR PRO DHVSNVR8 pro 8 
termálních kamer, ovládací SW, stojan či závěs 
pro termální kameru, stojan či závěs pro 
kalibrační těleso, 24" monitor, základní 
kabeláž, zaškolení, platforma na integraci do 
informačních systémů třetích stran, 
videokonferenční zaškolení, SW Thermal Pro 

19 900 € 

Volitelné služby  
  

Instalace, doprava a 
zaškolení 

V rozsahu 6 hod/ 2 osoby 12 hodin x 40 
EUR/hod = 480 EUR + dopravní náklady 0,45 
EUR/km 

480,00 € 
+ 0,45 € / km 
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Prodloužená záruka Prodloužení záruky pro termokameru a 
kalibrační těleso o 12 měsíců, z 12 měsíců na 
24 měsíců 

1 400 € 

Servisní podpora roční 5 dní v týdnu od 8:00 do 16:00 technická 
podpora, email, telefon, teamviewer 

1 500 € 

Připojení k interním IS Rozsah a cena se stanoví po obhlídce místa 
realizace technikem 

dle rozsahu 

 

Toto řešení obsahuje všechny vlastnosti z Thermal Lite a navíc: 

• adaptivní alarm 

- automaticky mění úroveň hraniční teploty pro sepnutí teplotního alarmu (využití 

při kolísavých teplotách během dne) 

- nastavení úrovně citlivosti alarmu (low, medium, high) 

• vyhodnocování přítomnosti roušky na tváři snímané osoby 

• statistické výstupy 

• druhostupňová evidence (SBS panel) 

- po naměření zvýšené teploty pomocí teploměru je osoba zapsaná do blacklistu 

- databáze potenciálně nemocných 

- automatická notifikace emailem 

- import organizační struktury a databáze zaměstnanců 

- databanka potenciálně nemocných 

- kontrola dodržování 14 denní karantény po naměření zvýšené tělesně teploty  

• integrační platforma – přístup do databáze měření v MS SQL 

• propojení na breakout box spouštění poplachu, sirény, hlasové hlášky, hardware 

trigger 

 

Platební podmínky 

• Obchod se uskuteční na základě kupní smlouvy. 

• 50 % kupní ceny bude uhrazeno jako záloha po podpisu kupní smlouvy, nejpozději do 

7 kalendářních dnů. 

• 50% kupní ceny bude uhrazeno podání zboží/služeb se splatností 21 kalendářních 

dnů, při úhradě (připsání na účet dodavatele) do 7 kalendářních dnů bude poskytnuto 

skonto ve výši 3 % z celé kupní ceny zboží (nevztahuje se na služby). 

 

Záruky a garance 

• Záruční doba činí 12 měsíců od předání zboží. Záruku je možné za úplatu prodloužit 

(viz cenová kalkulace). 

• Dodací termín je 2 – 3 týdny (dle výrobních kapacit) od úhrady zálohové platby. 
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3. VÝHODY ŘEŠENÍ 

 

Výhodou této termokamery, oproti mnoha jiným termokamerám, které slouží jen pro měření 

teploty, je využití pro další podnikové účely a řízení podnikových procesů, výrobních 

procesů a procesů podpůrných – personalistika a facility management. Termokamery lze 

implementovat do podnikového systému pomocí stávajících nebo nových SW řešení, a 

využívat data z kamer pro: 

• SMART výrobu – propojení pro operativní plánování a optimalizaci výroby s využitím 

technologie Průmyslu 4.0 (digitalizace, plánování a digitální dvojče výroby).  

• SMART personalistiku – docházkové systémy, kontrola nošení osobních 

ochranných pracovních prostředků, atd.  

• SMART údržbu – facility management, přehřívání strojů, alarmy, spod. 
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4. ZÁVĚR 

 

V případě Vašeho zájmu zajistíme bezplatnou konzultaci s odborníkem na digitalizaci 

přímo ve Vašem podniku. 

 

Věříme, že Vás některé z řešení zaujme a těším se na spolupráci. 

 

Našim cílem je seznámit se s Vašimi potřebami a navrhnout takové řešení, které Vás 

posune před konkurenci. 

Zakládáme si na komplexnosti, odbornosti a osobním přístupu. Zákazníkovi se 

věnujeme individuálně s cílem najít nejefektivnější řešení jeho potřeb. 

 

Ing. Ondřej Antoš 

 

Jednatel s ředitel společnosti 

EASY FM s.r.o. 

 


