Nowy model najpopularniejszego na świecie
ręcznego wykrywacza metali
Pierwotnie zaprojektowany i przeznaczony do użycia w czasie igrzysk olimpiskich, wykrywacz Garrett
Super Scanner stał się najbardziej rozpoznawalnym wykrywaczem do kontroli osobistej na świecie.
Nowy wykrywacz Super Scanner V oferuje znakomitą jakość działania, stabilność i czułość w
wykrywaniu najmniejszych przedmiotów metalowych. Wykrywacz został zaprojektowany i wykonany
w USA.

NOWOŚĆ !

Teraz sygnalizacja dźwiękowa i alarm wibracyjny
oraz wydłużony czas pracy baterii !
Wybrane zastosowania
Porty lotnicze
Zakłady penitencjarne i poprawcze
Stadiony i sale koncertowe
Budynki prywatne i publiczne
Szkoły
Imprezy masowe
Terminale transportowe
Sądy i prokuratury
Zabezpieczenie przed kradzieżą
i inne
CECHY URZĄDZENIA














Prosta obsługa jednym przełącznikiem.
Alarm wibracyjny i dźwiękowy. Wyraźny sygnał dźwiękowy i kontrolka LED wskazują wykrycie metalu
Najwyższa czułość. Używany w więziennictwie do wykrywania najmniejszych niebezpiecznych
elementów. Używany do poszukiwania broni, noży, żyletek, opakowanych folią narkotyków i innych
zabronionych przedmiotów.
Wykrywa przedmioty żelazne, nieżelazne, ze stali kwasoodpornej i innych metali
Dłuższa żywotność baterii dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w stosunku do poprzednich modeli
Wytrzymała na uderzenia obudowa z ABS oraz wzmocniona sonda detekcyjna
Duża powierzchnia sondy detekcyjnej - 25 cm - umożliwia szybkie i dokładne przeszukiwanie
Nie wymaga strojenia czy narzędzi do wymiany baterii 9V
Przycisk chwilowy eliminujący wpływ pobliskich konstrukcji metalowych takich jak zbrojenia w
podłodze, metalowe ściany itp.
Zielona dioda sygnalizuje włączenie zasilania, pomarańczowa dioda informuje o słabych bateriach a
czerwona o wykryciu metalu
Zaprojektowany i wyprodukowany w USA

SPECYFIKACJA
Temperatura pracy:
o

- 37 do 70 C

Wilgotność otoczenia:
Do 95% bez kondensacji

Częstotliwość sygnału
akustycznego:
2 kHz

Strojenie:
Automatyczne

Sygnalizacja:
Dźwiękowa
Wibracyjna
Diody:
kolor zielony wykrywacz włączony
kolor bursztynowy niski stan baterii
kolor czerwony wykrycie metalu

Regulacja:
Włącznik uruchamiający wykrywacz
(sygnalizacja dzwiękowa/ wyłączenie/
sygnalizacjj wibracyjna)
Przycisk chwilowej eliminacji zakłóceń

Zakres detekcji (typowy):
Przedmiot wielkości pistoletu z odległości ok.
23 cm
Duży nóż z odległości ok. 15 cm
Drobne ostrza z odległości ok. 7,5 cm
Drobna biżuteria z odległości ok. 2,5 cm

Zasilanie:
Bateria 9V zapewniająca czas pracy do 100
godzin
Opcjonalnie akumulator niklowo - kadmowy
zapewniający czas pracy do 45 godzin

Wymiary:
Szerokość: 8,3 cm
Grubość: 4,13 cm
Długość: 42 cm
Ciężar: 500g

Gwarancja:
24 miesiące
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