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BRAMKA BEZPIECZEŃSTWA 

Z FUNKCJĄ POMIARU TEMPERATURY CIAŁA 
 

 

W związku z istniejącymi ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się osób 

oraz w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, zakładów usługowych, urzędów, a także komunikacji 

i obiektów użyteczności publicznej, istnieje obecnie zwiększone zapotrzebowanie 

na zapewnienie we wszystkich tych miejscach możliwości szybkiej i bezpiecznej 

preselekcyjnej kontroli stanu zdrowia osób wchodzących na teren chroniony. Dlatego 

Transfarm Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty bramkę bezpieczeństwa z funkcją 

pomiaru temperatury ciała człowieka. 

 

Nasza bramka umożliwia jednoczesną detekcję metali oraz pomiar temperatury ciała 

osoby kontrolowanej, która wchodzi na teren chroniony. To wielofunkcyjne urządzenie 

jest przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiej, ale jednocześnie 

skutecznej kontroli znacznej liczby osób w krótkim czasie. Jest to idealne rozwiązanie 

dla służb ochrony w budynkach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, dworce oraz lotniska, 

a także wszędzie tam gdzie obok prewencji przeciwko zwykłej przestępczości szczególnie 

istotne jest ograniczanie możliwości proliferacji chorób zakaźnych, to jest w szpitalach, 

szkołach i uczelniach wyższych, kompleksach biurowych oraz galeriach handlowych. 

 

 

Najważniejsze funkcje oferowanej bramki obejmują: 

 

1) detekcję metali; 

2) bezdotykowy, bezpieczny i precyzyjny pomiar temperatury ciała - błąd pomiaru 

nie przekracza 0,5 °C; 

3) szybki montaż; 

4) łatwą obsługę; 

5) programowalną temperaturę alarmu (alarm uruchomiać się będzie, gdy wykryta temperatura 

ciała przekroczy ustawioną wartość progową); 

6) stały pomiar temperatury otoczenia w celu kompensacji temperatury ciała kontrolowanej 

osoby, co zapewnia wysoką dokładność kontroli; 

7) 18 obszarów (poziomów) detekcji metali, które precyzyjnie wskazują miejsce ukrycia 

zabronionych materiałów; 

8) programowalną czułość detekcji metali; 

9) wysoką wydajność pomiaru - możliwość kontroli do 20 osób na minutę. 
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ROZMIESZCZENIE 

CZUJNIKÓW  ORAZ  WSKAŹNIKÓW 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

 
 

producent / model: 

 

 

Uniview / USS-SC100A-TM-O 

 

funkcje wyświetlacza: 

 

obszar wyświetlania temperatury pokazuje mierzoną 

temperaturę i liczbę alarmów 

 

czerwona kontrolka alarmowa sygnalizuje wykrycie 

metalu lub zmierzenie temperatury ciała 

przekraczającej zaprogramowany próg  

 

pionowe wskaźniki sygnalizują obecność lub brak 

zakłóceń w pionowych strefach od 1 do 18 

 

 

zakres pomiaru temperatury: 

 

35 °C ~ 42 °C 

 

 

maksymalny błąd pomiaru: 

 

± 0.5 °C 

 

 

czułość pomiaru: 

 

0.02 °C 

 

 

strefy detekcji metalu: 

 

18 stref detekcji 

 

 

dokładność detekcji metalu: 

 

dzięki możliwości regulacji czułości dostosowanej 

do specyfiki tła otoczenia można ustawić poziom 

detekcji 200 poziomach 

 

najmniejszy wykrywany metalowy obiekt 

musi mieć wymiary minimalne wynoszące 

30 mm x 30 mm x 2 mm.  

 

 

ochrona kodem dostępu: 

 

tak - rozwiązanie to uniemożliwia zmianę ustawień 

przez personel nieuprawniony 

 

 

zasilanie: 

 

AC 220 V / 50 HZ 

 

 

pobór mocy: 

 

< 20 W 

 

dopuszczalny zakres temperatury otoczenia:  

10 °C ~ 45 °C 

 

dopuszczalny zakres wilgotność otoczenia: 

 

 

< 80% RH  
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WYMIARY  I  WAGA 
 

 

 
 

Waga prezentowanej bramki bezpieczeństwa z funkcją pomiaru temperatury ciała człowieka 

wynosi 45 kG. 
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Cena jednostkowa oferowanej bramki wynosi 25.100,00 zł. netto. Do podanej ceny należy 

doliczyć 23% podatku od towarów i usług. W celu przystąpienia do realizacji zamówienia 

oczekujemy zaliczki w wysokości 100%. Ze względu na istniejące obecnie ograniczenia 

w ruchu lotniczym czas realizacji dostawy wymaga osobnego potwierdzenia przed złożeniem 

zamówienia. 

 

Podana cena zawiera koszt dostawy bramki loco magazyn Zamawiającego na terytorium 

Polski. W przypadku jednorazowego zamówienia trzech lub więcej bramek cena 

jednostkowa zostanie pomniejszona o rabat, którego wysokość jest określana każdorazowo 

po otrzymaniu zapytania ofertowego w zależności od łącznej wartości zamówienia. 

 

W zestawie znajduje się instrukcja w języku polskim. Na dostarczoną bramkę udzielimy 

dwuletniej gwarancji. Dodatkowo oferujemy następujące usługi towarzyszące: 

 

- pakiet startowy obejmujący transport, montaż i uruchomienie 

bramki we wskazanej lokalizacji na terytorium Polski; 

doprowadzenie zasilania (w pakiecie do 10 metrów 

okablowania w listwach montażowych prowadzonych poziomo), 

bez odtwarzania nawierzchni i prac na wysokości, 

pod warunkiem zasilania od gniazda 230 V, 

a nie z rozdzielnicy; oraz szkolenie personelu odbiorcy 

z obsługi bramek w dniu montażu u klienta 

za jednorazową cenę płatną przy zakupie: 2.900,00 zł. netto; 

 

- pakiet serwisowy podstawowy obejmujący przez okres 12 miesięcy 

od daty zakupu serwis 24/7 oraz dostawę w czasie 24 godz. 

od momentu zgłoszenia awarii (łącznie do 6 wizyt serwisowych) 

urządzenia zastępczego na czas ewentualnej naprawy 

(dotyczy wadliwego działania oraz przypadkowych uszkodzeń, 

nie obejmuje aktów wandalizmu oraz celowego działania) 

za jednorazową cenę płatną przy zakupie: 3.800,00 zł. netto; 

 

- pakiet serwisowy rozszerzony obejmujący przez okres 24 miesięcy 

od daty zakupu serwis 24/7 oraz dostawę w czasie 24 godz. 

od momentu zgłoszenia awarii (łącznie do 12 wizyt serwisowych) 

urządzenia zastępczego na czas ewentualnej naprawy 

(dotyczy wadliwego działania oraz przypadkowych uszkodzeń, 

nie obejmuje aktów wandalizmu oraz celowego działania) 

za jednorazową cenę płatną przy zakupie: 7.200,00 zł. netto. 
 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W celu uzyskania 

dodatkowych szczegółów oraz informacji o zasadach składania zamówień i warunkach 

płatności prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym (tel.: 22 550 47 11, 

fax: 22 550 47 90) lub za pomocą poczty elektronicznej (nasz adres e-mail to: biuro@transfarm.pl). 

 

 

Zespół Transfarm 

 

www.transfarm.pl 


