
Czytnik KENTIX SmartXcan służy do bezdotykowego pomiaru 
temperatury ciała. Pomiar wykonywany jest przez zintegrowany 
przetwornik termowizyjny oparty o technologię podczerwieni, który 
mierzy naturalny poziom promieniowania cieplnego. 
Rozwiązanie może być zintegrowane z systemem Kontroli Dostępu 
UNICARD - UniKD.

Czytnik pomiaru temperatury   
Kentix SmartXcan



Kentix SmartXcan

INTEGRACJA Z KONTROLĄ DOSTĘPU
• wersja z wbudowanym czytnikiem RFID, pozwala na identyfikację, kontrolę dostępu oraz  rejestrację czasu pracy;
• możliwość integracji z UniKD i UniRCP;
• rejestracja odbywa się za za pomocą tokena RFID;
• równocześnie następuje pomiar temperatury i przypisanie wyniku do pracownika.

BEZPIECZEŃSTWO 
• bezdotykowy pomiar temperatury, brak możliwości zarażenia się poprzez dotyk;
• montaż na stojaku - funkcjonalność pomiaru temperatury i dezynfekcji dłoni w jednym miejscu;
• zgodny z RODO, pomiar wykonywany samodzielnie;
• bardzo precyzyjny pomiar, w ponad 1000 punktach jednocześnie;
• ochrona przed manipulacją poprzez analizę obrazu termowizyjnego.

ŁATWA OBSŁUGA I MONTAŻ
• prosty w obsłudze, wyposażony w przewodnik dla użytkownika;
• łatwy oraz elastyczny montaż (na ścianie lub słupku);
• bramka do pomiaru temperatury - możliwy montaż na kołowrocie (bramce obrotowej);
• obsługa na żywo poprzez interfejs webowy;
• automatyczne sterowanie systemem Kontroli Dostępu (drzwi, kołowroty).
 
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
• Szybki pomiar w mniej niż 1 sekundę;
• Wysoka wydajność, nawet do 700 osób na godzinę;
• Wczesne wykrycie potencjalnego ogniska choroby;
• Łatwa instalacja Plug & Play poprzez połączenie PoE.
 
DLA KOGO?

Zautomatyzowany, bezpieczny i intuicyjny pomiar temperatury sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wiele osób wchodzi oraz 

opuszcza budynek.
• Przychodnie i szpitale - w celu szybkiego pomiaru temperatury przy wejściach i poczekalniach;
• Biura, urzędy, zakłady pracy, przemysł i produkcja - pomiar temperatury zgodny z RODO w biurach i przestrzeni 

produkcyjnej pozwala na szybkie i samodzielne wykonywanie pomiaró;
• Placówki edukacyjne (przedszkola, szkoły, wyższe uczelnie) - szybki pomiar temperatury, dzięki wysokiej 

wydajności;
• Obiekty sportowe i baseny - pozwala unikać wstępu osobom z gorączką;
• Imprezy masowe (koncerty, spektakle, mecze) - szybka identyfikacja oraz separacja osób z gorączką w strefach wejść;

• Lotniska i dworce - sprawdzanie temperatury pasażerów na lotniskach i dworcach;

• Domy opieki społecznej i domy seniora - szybka detekcja osób potencjalnie zarażonych i ich odizolowan.
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Kentix SmartXcan

Dane techniczne

Interfejsy użytkownika
Bezdotykowa obsługa urządzenia dzięki wyświetleniu wyniku pomiaru na 
wyświetlaczu LED ze zintegrowanym oprogramowaniem sieciowym z dodatkowymi 
informacjami dot. wyniku pomiaru i konfiguracji.

Czas cyklu pomiaru
0,6 sekundy po rozpoznaniu umiejscowienia głowy.
Typowy pomiar na osobę ok. 5 sekund (podejście-pomiar-odejście).

Oprogramowanie do zarzadzania urządzeniem
Kentix!OS, tryb stand-alone ze zintegrowanym serwerem internetowym (HTTPS)
Połączenie poprzez siec do AlarmManager-PRO“. 
Możliwość integracji z systemem Kontroli Dostępu - UniKD

Przetwornik termowizyjny
1024 pixeli, zakres pomiaru 0 do +100°C, soczewka germanowa, 
temperatura kalibracji +35°C, dokładność (powtórzenia) ±0.3°C,
aktywna kompensacja temperatury

Dystans pomiaru
Laserowy pomiar odległości o rozdzielczości 1 mm, bezpieczny dla wzroku
pomiar laserowy klasy 1 w zgodzie z najnowsza norma IEC 60825-1:2014-3
pomiar wykonany na dystansie ok. 30 cm od czytnika.

Potwierdzenie pomiaru Akustyczne potwierdzenie pomiaru poprzez nadajnik sygnału, 85dB, 2.3kHz

Sygnalizacje
2 stany sygnalizacyjne (np. pomiar OK/nie-OK) do sterowania drzwiami, drzwiami 
obrotowymi itp.
Okablowanie poprzez osobny adapter KIO3 Power z wyjściami przekaźnikowymi.

Wyświetlacze LED
Skala temperaturowa z 8 diodami LED do wyświetlania temperatury w czterech 
zakresach temperaturowych.
Pierścień świecący z 4 diodami LED do ogniskowania lub wyświetlania wskazania

Ethernet
Przyłącze 10/100 Mbit LAN, zintegrowany serwer internetowy (HTTPS, Port: 443)  
z certyfikatem.

Karta SD Wbudowany slot na kartę micro-SD jako pamięć dodatkowa do 128 GB

SNMP
SNMP V2/3 (zapisywanie/odczytywanie),
SNMP Traps (Simple Network Management Protocol)

ReST API
ReST API z obiektami JSON (HTTPS), wywołania zwrotne ze swobodną strukturą 
danych.

System zasilania 12-72VAC/DC pobór mocy ok. 1.5W, PoE klasa 1

Gniazdo systemowe KENTIX RJ45 do podłączenia zewnętrznych modułów rozszerzających Kentix

Obudowa
Materiał: PS 120 x 120 x 50 mm, waga ok. 150g kolor: czarny
Klasa ochrony: IP30

Warunki środowiskowe Temperatura od 0 do +50°C, wilgotność pow. 5-95%, bez kondensacji

Zakres temperatury otoczenia dla  
pomiarów temperatury ciała

Od 18 do 24°C według normy ISO80601-2-59
Od 16 do 28°C poszerzony, niższa dokładność pomiarowa

Zestaw zawiera Uchwyt montażowy, uchwyt ścienny, materiał montażowy, przewód SlimLine 3 m

Akcesoria
Iniektor PoE (KPOE150S)
Adapter IO z zasilaczem do sterowania zewnętrznymi urządzeniami (KIO3)

Certyfikacja CE
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UNICARD SA od prawie trzydziestu lat jest liderem na rynku 

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń 
rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione 
osoby. Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje 
swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. 
Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest 
gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych osób. 

Systemy Rejestracji Czasu Pracy firmy UNICARD SA mogą 
składać się z wielu punktów rejestracji, umieszczonych  
w różnych miejscach, zawierać dodatkowe urządzenia 
oraz współpracować  z innymi systemami.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU RCP TO:

∙ Rejestrator czasu pracy 
∙ Karty zbliżeniowe 
∙ Oprogramowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń 
 z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły  
karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują 
uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach 
lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli 
dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co 
ma szczególne znaczenie  w przypadku jej zgubienia lub 
kradzieży. 
Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, 
co pozwala na dostosowanie działania systemu do 
struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji 
pełnionych przez pracowników.

 
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU KD:

∙ Czytnik kontroli dostępu
∙ Sterownik
∙ Elektrozamek
∙ Kontaktron
∙ Karty zbliżeniowe
∙ Oprogramowanie

www.unicard.pl


