
Слика Опис Модел
Цена EUR 

без ДДВ

Цена MKD 

со ДДВ

Решение за контрола на пристап и во комбинација со терминален 

скрининг/детекција за носење на маска

Брза и едноставана инсталација

Едноставен начин на кабловско поврзување и конфигурација

Безконтактна и брза проверка на површиска температура на тело

Можност за мерење на температура на растојанија од 0.3 до 3 метри

Поддршка на температурен опсег од 30-45 ℃;

Точност на измерена температура во граници од ±0.5℃;

Со користење на топло репер тело точноста се зголемува на ±0.1℃;

Поддршка на 50.000 лица и 100.000 настани

Вграден 10 инчен LCD екран чуствителен на допир 

Вградена камера со резолуција од 2 мегапиксели леќи и широк агол на покривање

Времетраење на препознавање на лице (1: N) ≤0.2 секунди

Вградена можност за детекција на маска：Поддржува аларм за предупредување при 

неносење на маска и предупредување за ставање на маска.

Можност да се користи како независен уред за брзо мерење на температура при влез во 

одреден простор.

Во комбинација со централна апликација за контрола на пристап поддржува 6 статуси на 

посетеност, вклучително и пријавување, одјавување, влез, излез, прекувремено 

задржување во работно време, прекувремено задржување надвор од работно време

Користењето на уредот е најзастапено во: здравствени институции, училишта, полициски 

станици, влада, зона на индустриски објекти, аеродром, железничка и автобуска станица,  

и други влезови за безбедносни проверки на температура и контрола на пристап.

Вклучено напојување за уредот.

DS-K5604A-3XF/V 6,536.72 € 478,226.00

РЕШЕНИЈА ЗА СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП СО ИНТЕГРИРАНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Системите за контрола на пристап поради зголемување на безбедноста по јавното здравје и безбедноста на специфични објекти, во поново 

време во себе интегрираат повеќе степен фактори на авторизација.  Повеќестепениот систем за контрола на пристап во себе опфаќа 

исполнување на повеќе последователни услови за да се овозможи пристап на одредено лице во штитениот простор. 

Најчести се следните комбинации:

-Авторизирана картичка + Детекција на лице + Детекција на температура

-Детекција на лице + Детекција на температура + Детекција на маска

-Авторизирана картичка + Детекција на маска

-Авторизирана картичка + Детекција на температура + Детекција на маска

-Детекција на температура + Детекција на носење на метал и сл.

Со оглед на последните случувања поврзани со зголемување на нивото на заштита на јавното здравје, имплементацијата на овие системи на 

глобално ниво зазема се поголем удел во системите за контрола на пристап.

Како можности за импементација на вакви уреди достапни се неколку:

- Независна самостојна изведба на повеќестепен систем кој служи за известување

- Независен самостоен систем интегриран со контрола на одредена механичка препрека (трипод, врата и сл.)

- Интегрирана позиција како дел од централизиран систем за контрола на пристап

- Интегрирана позиција како дел од централизиран систем за видео надзор и сл.

Како дополнителна можност дел од уредите поддржуваат и интеграција со систем за електронска евиденција на работно време.

Цените во евра се без ДДВ!

Цените во денари се со ДДВ! Валиден од 01.07.2020 г.
стр. 1 од 4                         
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Слика Опис Модел
Цена EUR 

без ДДВ

Цена MKD 

со ДДВ

Терминал за контрола на пристап со вградении можности за отчитување на 

картички/распознавање на лица/мерење температура/детекција за носење на 

маска. 

Уредот е со вграден 7-инчен LCD екран чуствителен на допир.

Вградена камера со резолуција од 2 мега пиксели и широко аголна леќа

Вграден модул за читање картички Mifare;

Максимален капацитет од 50.000 лица и 50.000 картички.

Безконтактна и брза проверка на површиска температура на тело

Можност за мерење на температура на растојанија од 0.3 до 3 метри

Поддршка на температурен опсег од 30-45 ℃;

Точност на измерена температура во граници од ±0.5℃;

Вградена можност за детекција на маска：Поддржува аларм за предупредување при 

неносење на маска и предупредување за ставање на маска.

Можност да се користи како независен уред за брзо мерење на температура при влез во 

одреден простор.

Можност за монтажа на зид.

Во комбинација со централна апликација за контрола на пристап поддржува 6 статуси на 

посетеност, вклучително и пријавување, одјавување, влез, излез, прекувремено 

задржување во работно време, прекувремено задржување надвор од работно време

Користењето на уредот е најзастапено во: здравствени институции, училишта, полициски 

станици, влада, зона на индустриски објекти, аеродром, железничка и автобуска станица,  

и други влезови за безбедносни проверки на температура и контрола на пристап.

DS-K1T671TM-3XF
5,399.41 € 395,021.00

Монтажна основа за DS-K1T671TM-3XF

Материјал ：SPCC

Тежина ： 6,7 кг 

Димензија (W × H × D) ： 98,5 mm × 1342 mm × 225 mm (3,9 "× 52,8" × 8,9 ")

Не вклучува напојување.

DS-KAB671-B 

(опционо)
224.62 € 16,433.00

Терминал за контрола на пристап со вградени можности за отчитување на 

картички/распознавање на лица/мерење температура/детекција за носење на 

маска.

 

Уредот е со вграден 7-инчен LCD екран чуствителен на допир.

Вградена камера со резолуција од 2 мега пиксели и широко аголна леќа

Вграден модул за читање картички Mifare;

Капацитет максимален од 50.000 лица и 50.000 картички.

Безконтактна и брза проверка на површиска температура на тело

Можност за мерење на температура на растојанија од 0.3 до 3 метри

Поддршка на температурен опсег од 30-45 ℃;

Точност на измерена температура во граници од ±0.5℃;

Вградена можност за детекција на маска： Поддржува аларм за предупредување при 

неносење на маска и предупредување за ставање на маска.

Можност да се користи како независен уред за брзо мерење на температура при влез во 

одреден простор.

Можност за монтажа на зид.

Во комбинација со централна апликација за контрола на пристап поддржува 6 статуси на 

посетеност, вклучително и пријавување, одјавување, влез, излез, прекувремено 

задржување во работно време, прекувремено задржување надвор од работно време

Користењето на уредот е најзастапено во: здравствени институции, училишта, полициски 

станици, влада, зона на индустриски објекти, аеродром, железничка и автобуска станица,  

и други влезови за безбедносни проверки на температура и контрола на пристап.

DS-K1T571TM-3XF 5,683.73 € 415,822.00

Цените во евра се без ДДВ!

Цените во денари се со ДДВ! Валиден од 01.07.2020 г.
стр. 2 од 4                         
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Слика Опис Модел
Цена EUR 

без ДДВ

Цена MKD 

со ДДВ
Опсег на мерење на температурата: 30 ° C до 45 ° C , 

Максимално одстапување на измерена температура: ± 0,5 ° C

Растојание на препознавање лице и мерење на температура: 0,3 до 1,8 м

Безконтактен и безбеден режим за мерење на температура

Детектирање на носење на маска и алармирање во случај на немање на маска

Резултатот од измерената температура се прикажува на LCD Дисплејот на уредот

Можност за контрола и отворање на врата или друга механичка препрека

Можност за задавање на независна функција при детекција на зголемена температура на 

лице

Времетраење на препознавање лице ＜ 0,2 s  

Прецизност на препознавање лице од 99%

Капацитет на лица од 6.000 и капацитет од 6.000 картички 

Вградена сопствена меморија со капацитет за 100.000 настани

Предложена висина за препознавање на лице: помеѓу 1,4 m и 1,9 m

Можност за подесување на извршна функција при исполнување на комбинација од повеќе 

различни фактори (картичка/лице/температура/маска)

Резолуција на термална камера 120 × 160 пиксели

Работна температура 0 ° C до 50 ° C 

DS-K1TA70MI-T 1,978.67 € 144,760.00

Механичка препрека со странична врата од десна страна. 

Отвор на средна лента 650мм. Вградена припрема за монтажа на IC читач на картички.

Можност за директна монтажа на терминал K5671-3XF/ZU кој треба одделно да се нарача

Вградена заштита од повреди со вградени 12 парови на инфрацрвени бариери

Можност за автоматско затворање

Можност за оддалечена контрола со безбедносен тастер

Вграден светлосно звучен аларм при заддршка

Припрема за кабловска инсталација

Капацитет на поминување 30 ~ 60 лица во минута

Работна температура од - 25 ~ 70 ° C

Можност за надворешна и внатрешна монтажа.

DS-K3B601-L/MPg-

Dp65
€ 4,264.93 312,022.00

Механичка препрека со централна врата и можност за поминување од двете страни. 

Отвор на средна лента 650мм. Вградена припрема за монтажа на IC читач на картички.

Можност за директна монтажа на терминал K5671-3XF/ZU кој треба одделно да се нарача

Вградена заштита од повреди со вградени 12 парови на инфрацрвени бариери

Можност за автоматско затворање

Можност за оддалечена контрола со безбедносен тастер

Вграден светлосно звучен аларм при заддршка

Припрема за кабловска инсталација

Капацитет на поминување 30 ~ 60 лица во минута

Работна температура од - 25 ~ 70 ° C

Можност за надворешна и внатрешна монтажа.

DS-K3B601-M/MPG-

DP65
€ 6,255.24 457,633.00

Механичка препрека со стрaнична врата од лева страна. 

Отвор на средна лента 650мм. Вградена припрема за монтажа на IC читач на картички.

Можност за директна монтажа на терминал K5671-3XF/ZU кој треба одделно да се нарача

Вградена заштита од повреди со вградени 12 парови на инфрацрвени бариери

Можност за автоматско затворање

Можност за оддалечена контрола со безбедносен тастер

Вграден светлосно звучен аларм при заддршка

Припрема за кабловска инсталација

Капацитет на поминување 30 ~ 60 лица во минута

Работна температура од - 25 ~ 70 ° C

Можност за надворешна и внатрешна монтажа.

DS-K3B601-R/MPG-

DP65
€ 4,264.93 312,022.00

Среден основен модул за ленти со ширина од 650 мм. Метална основа за монтажа
DS-K3B601-

BASE650-M
€ 1,703.13 124,601.00

Единечен модул за ленти со ширина од 650мм. Метална основа за монтажа
DS-K3B601-

BASE650-S
€ 1,987.46 145,403.00

Цените во евра се без ДДВ!

Цените во денари се со ДДВ! Валиден од 01.07.2020 г.
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Слика Опис Модел
Цена EUR 

без ДДВ

Цена MKD 

со ДДВ

Метал детектор врата со вградена камера за мерење на површинска 

температура на лице

Вградени 18 независни зони на детекција на метал

LCD екран;

Вградена камера со двојна леќа со можност за мерење на површинска температура. 

Камерата е со следниве параметри: 

- Резолуција на термална слика：160*120 

- Точност на мерење на температурата：±0.5℃ 

- Опсег на мерење на температурата：30-45℃ 

Видео режим: Дво-спектарска фузија на сликата; 

Во согласност со меѓународниот стандард за безбедност стандардизирана за непречено 

поминување и проверка на трудници, луѓе со срцев пејсмејкер, итн. 

Растојание: 1-2m. 

Вклучува камера во комплет со метал детектор вратата

Производот најголема примена има на: гранични премини, аеродроми / железници / 

станици / царини / училишта / здравствени институции итн.

ISD-SMG318LT-F 10,233.00 € 748,646.00

Цените во евра се без ДДВ!

Цените во денари се со ДДВ! Валиден од 01.07.2020 г.
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