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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ГИГА ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД 
Специализирана камера за безконтактно измерване на телесна температура HOTFIND-S 

 
ОПИСАНИЕ 

 
   Безконтактно измерване от 5 метра 
   Избягване на заразяване по капков път 
  Точност ±0.3⁰С 
   Бързина на измерването <0.05 сек 
  Използвана за Ебола, SARS и др. 

 
 

Камерата SATIR Hotfind-S е СПЕЦИАЛИЗИРАНА (НЕИНДУСТРИАЛНА) камера,  проектирана за 
извършване на прецизно (с точност ±0.3°С) и дистанционно (до 5 м) измерване на телесната 
температура на хора. 

Системата се състои от три основни компонента: 
 

• Сканираща радиометрична термална камера с висока точност, 
• Източник за калибриране (Blackbody) 
• Преносим компютър 

 
Софтуерът позволява на потребителите да задават прагова/минимална стойност на телесната 
температура, за идентифициране на хора с по-висока от нормалната такава. След откриване на 
пътник/посетител с температура над зададения минимум – системата генерира аларма, като 
екранен маркер посочва индивида, предизвикал алармата. 

Системата позволява лесна инсталация, както и възможност за бързо преместване на нова точка 
за контрол при възникнала необходимост. 

За допълнителна информация: 
https://gigatest.bg/thermal-imaging-system-for-human-fever-screening/satir-hotfind-s-advance-
level-fever-screening

https://gigatest.bg/thermal-imaging-system-for-human-fever-screening/satir-hotfind-s-advance-level-fever-screening
https://gigatest.bg/thermal-imaging-system-for-human-fever-screening/satir-hotfind-s-advance-level-fever-screening
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Детектор UFPA 
Бр. пиксели 384 х 288 
Полезрение 24⁰ х 18⁰ 
Честота на опресняване 50 Hz 
Спектрален обхват 8-14 μm 
Температурна чувствителност ≤0.05⁰С при 30⁰С 
РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Фокус Ръчен 
Работен обхват -20⁰С до 60⁰С 
Работно разстояние 2 до 5 м 
Точност на измерване ±0.3⁰С 
Захранване Li-ion батерия 
Интерфейс Видео, USB 
ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тегло <900 гр. 
Размери 232 х 115 х 168 
Работна температура 0 до 30⁰С 
Относителна влажност 10% - 95% 
Температура на съхранение -40⁰С до 70⁰С 

  
 

СХЕМА НА СВЪРЗВНЕ 
 
 



  
 

We at GIGA ELECTRONICS our main aim is to offer to our customers the best and most effective solution to meet their test and measurement needs 
through exceptional quality and reliability of our products and services. Our aim is to be market leader with good reputation of honest partner and we will not 

say or claim things that are false and will not deliberately mislead our partners and customers. All of our communication is open and transparent. As a 
responsible company, we will not make promises that can’t be kept and we will not make promises on behalf of our partners unless we have the authority to 

do so. As we do respect our partners and customers, we do our best to be as much open and polite in our daily business communication. We take a 
personal, open and friendly approach to each customer according to his individual needs. The investment in our products and services contributes for the 

success of our customers and the society. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
 

Летища  Гари     Болници 
 
 

 

            Предприятия        Учебни заведения                           Пристанища 
 
 

 

Театри          Администрация                          Спортни обекти 
 
 

 

  Търговски комплекси 
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Ценово предложение 
 
 
 

№ Описание Бр. Цена 
Евро без ДДС 

1 Камера за скрининг на телесна температура Hotfind-S 1 10 558.82 

2 Калибратор (Blackbody) 1 

3 Софтуер (USB stick) 1 

4 Статив, резба 1/4“, HAMA STAR 63 04163, (или съвместим) 2 

 
 

Допълнително оборудване 
 

№ Описание Бр. Цена 
Евро без ДДС 

1 Лаптоп Dell Inspiron 3593, Intel Core i5-1035G1 (6MB Cache, up to 
3.6 GHz), 15.6" FHD (1920x1080) AG, HD Cam, 8GB DDR4 2666MHz, 
512GB M.2 PCIe NVMe SSD, Intel UHD Graphics, 802.11ac, BT, Silver, 
WINDOWS 10 Pro 

1 898.75 

Заб.: Допълнителното оборудване се предлага до изчерпване на наличностите. След 
изчерпване на посочените модели се предлагат съвместими, налични към момента! Възможна е инсталация на 
софтуера на лаптоп/РС на клиента с минимални технически характеристики: INTEL CORE i5, RAM 8 GB, SSD 512 GB, 
WINDOWS 10. 

 
 

Гаранция: 12 месеца 

Срокове на доставка: Между 15 и 30 дни след авансово плащане 
Валидност на офертата: към момента на публикуване (25.3.2020) 
 
 
С уважение, 
 
Данаил Георгиев 
Управител 


