
Model # 1165800Garrett SuperWand

Rewolucyjny ręczny wykrywacz metalu

Jedynie SuperWand posiada 360° pole wykrywania

zapewnia jące jednorodną czułość i precyzy jną

loka l izac ję broni i innych obiektów meta lowych

z ekst remalną dokładnośc ią , przy pomocy

specja lne j końcówki .

www.garrett .com.pl

• Optymalna czu dostrajaniemłość z automatycznym -
nie wymaga regulacji

• Dokładne wykrywanie wszystkich metali

• Wyd obrębiełużony profil pozwala na wykrywanie w
360° oraz precyzyjną lokalizację za pomocą końcówki,
dla łatwego skanowania od głowy do stóp

• Łatwy w użyciu, tylko jeden przełącznik
oraz trzy kolorowe diody LED

• Sygnał alarmowy dźwiękowy, lub wibracyjny
(wraz z zapaleniem diody LED)

• Odporny na wstrząsy i uderzenia, z dodatkowym
zabezpieczeniem cewki przed wstrząsami

• Duża, 24 centymetrowa powierzchnia skanowania

• Ergonomiczny uchwyt pasujący do każdej dłoni

• Łatwo zdejmowana i zakładana pokrywka

przedziału baterii

• Zasilanie jedną baterią 9V (w zestawie)

• Umiejscowienie prze sygnalizatorówłącznika i
świetlnych umożliwia łatwy dostęp i dobrą widoczność

CECHY URZĄDZENIA

Odwiedź nas bezpośrednio na

GARRETT: Światowy l ider w produkcj i wykrywaczy metal i dla celów bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE

Porty lotnicze
Więzienia
Zakłady poprawcze
Budynki prywatne i publiczne
Szkoły
Stadiony i sale koncertowe

Wydarzenia sportowe
Bary i kluby
Terminale transportowe
Zapobieganie kradzieżom
Bezpieczeństwo grupowe
Imprezy masowe

pozwala na optymalne przeszukiwanie



SPECYFIKACJA

Temperatura pracy
od -37°C do 70°C

Wilgotność
do 95% bez kondensacji

Częstotliwość robocza
95 kHz

Częstotliwość audio
2kHz

Strojenie
Automatyczne

Wskaźniki
Cichy / wibrujący
Głośnik
Światła alarmowe, diody LED

Zielone: włączone zasilanie
Bursztynowe :niski poziom napięcia baterii
Czerwone: ALARM (wykrycie metalu)

Obsługa
Przełącznik trójpołożeniowy

Włączony(głośnik/światło LED)
Wyłączony
Włączony (wibracja/światło LED)

Battery
Pojedyncza bateria 9 V zapewnia do 80 godzin pracy.
Opcjonalny akumulator NiMH zapewnia do 20 godzin pracy
po 12 godzinnym ładowaniu.

Wymiary
Szerokość: 8.3 cm
Grubość: 3.2 cm
Długość: 48.3 cm:
Ciężar: 0.45 kg

Gwarancja
24 miesiące

SuperWand

Garrett SuperWand pełnia wymagania CE i inne międzynarodowe normy
kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa.

Nie zakłóca działania ń ych i nie powoduje uszkodzeń
ów ych

urządze medyczn
nośnik magnetyczn .
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NORMY

A. Zestaw a i kiładowark akumulator
2 akumulatory NiMh(w zestawie )

110V (Model # 1612000)
220V (Model # 1612100)

B. Uchwyt do paska – z trwałego materiału
może być noszony przy pasku lub montowany
np. w samochodzie

(Model #1620300)

AKCESORIA

A

obszar wykrywania 360°

z możliwością
lokalizacji na czubku

Czerwone
światło
alarmu

Zielone

światło
gotowości

Przełącznik trójpołożeniowy:
włączony-alarm

dźwiękowy/wyłączony
cichy alarm

Ergonomiczny

uchwyt

Pokrywka przedziału baterii
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Światło
niskiego

napięcia baterii

B
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