
WSKAZANIE 
OKREŚLONEGO 
CELU

JEDNELEMENTOWA     
I LEKKA 
KONSTRUKCJA
(CAŁKOWITA WAGA 
9,5 KG)

PRZENOŚNY DETEKTOR TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH ORAZ BRONI I KONTRABANDY 
ZAWIERAJĄCEJ ŻELAZO

� Wykrywanie wszystkich rodzajów telefonów komórkowych                         
i kontrabandy zawierającej żelazo ukrytych na osobie lub w jamach ciała 
(w tym telefony komórkowe z klawiaturą, smartfony, urządzenia 
radiowe itp.)

� Stała Czułość w całym obszarze wykrywania w procesie przejścia 
osoby

� Wielostrefowy wskaźnik celu identyfikuje lokalizację 
kontrabandy na ciele

� Ukryta obsługa za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth

� W pełni odporna na warunki atmosferyczne do użytku na 
zewnątrz (certyfikat IP65)

� 26 godzin ciągłej pracy z wbudowanym akumulatorem

� Niezrównane wykrywanie we wszystkich warunkach bez regulacji

� Niezwykle trwała konstrukcja

� Nie wymaga montażu: konfiguracja w mniej niż 10 sekund

MSD
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WYKRYWANIE 
360 ° (POZIOME    
I PIONOWE) NA 
CAŁEJ WYSOKOŚCI

GOTOWE DO 
NATYCHMIASTOWEGO 
UŻYCIA
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WYŚWIETLACZ

WSKAŹNIK ZASILANIA

WSKAŹNIK ALARMU

KLAWIATURA (4 
KLAWISZE)

2

MSD PRZENOŚNY DETEKTOR TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ BRONI I KONTRABANDY ZAWIERAJĄCEJ ŻELAZO

Nielegalne używanie telefonów komórkowych jest coraz większym i niebezpiecznym problemem    
w zakładach karnych na całym świecie. Urządzenia te omijają procesy monitorowania w więzieniach       
i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, pozwalając osadzonym na popełnianie nowych 
przestępstw zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz zakładu.

MSD został zaprojektowany specjalnie do wykrywania wszystkich rodzajów telefonów 
komórkowych i kontrabandy zawierającej żelazo ukrytych na osobie lub w jamach ciała szybko i 
łatwo. Jednoczęściowa konstrukcja umożliwia łatwy transport i obsługę MSD w 10 sekund.

KORZYŚCI

 Wykrywanie magnesów i metali ferromagnetycznych

 Wykrywanie 360 ° (poziome i pionowe) na całej wysokości

 5 poszczególnych stref do określania lokalizacji kontrabandy na ciele

 Ukryta obsługa za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth

 W pełni odporna na warunki atmosferyczne do użytku na zewnątrz

 24 godziny typowo / 26 godzin max. ciągłej pracy z akumulatorem 
(czas ładowania 4,5 godziny)

 Jednoczęściowa i lekka konstrukcja (waga całkowita tylko 9,5 kg
z akumulatorem) łatwa do transportu przez jedną osobę

 Niezwykle trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej wzmocnionej 
tworzywami sztucznymi

 Przyssawki antypoślizgowe do mocowania na gładkich powierzchniach 
podłogi (w zestawie)

 Urządzenie nie powodujące emisji: bezpieczne do stosowania dla osób 
z rozrusznikami serca i innymi implantami medycznymi

 Przepustowość: 60+ osób na minutę (w oparciu o nieprzerwane 
przejścia, oddzielnie rozpatrywanie alarmów)

POKROWIEC DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

 Wytrzymała i lekka metoda transportu

 Dopasowany do kształtu MSD

 Dedykowana kieszeń na akcesoria

 Oszczędza miejsce

 Zawarte części:

∂  Detektor ferromagnetyczny MSD

∂  Próbka testowa

∂  Zasilacz AC/DC

∂  Pokrowiec

POKROWIEC DO 
TRANSPORTU WSZYSTKICH 
CZĘSCI ZAMIENNYCH
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                 MSD EVOTM   PRZENOŚNY DETEKTOR TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ BRONI I KONTRABANDY ZAWIERAJĄCEJ ŻELAZO

WARIANT MSD EVOTM 

Chociaż MSD jest zwykle używany jako samodzielny pojedynczy słup, nowa konfiguracja MSD z opcją EVO       
(z przejściem) definiuje możliwość pracy na szerokości tranzytowej do 130 cm ze stałą czułością wykrywania 
od słupa do słupa. Co więcej, to nowe rozwiązanie pozwala na niezawodne sprawdzanie więźniów 
przechodzących przez korytarz, nadzór nad dużymi szerokościami tranzytowymi i niezwykle dokładne badanie 
materacy i innych przedmiotów, które mogłyby ukryć kontrabandę.

KONFIGURACJA MSD EVOTM Z PRZEJŚCIEM

Konfiguracja MSD EVO działa na przejściu do szerokości 130 cm ze stałą 
czułością wykrywania od słupa do słupa.

Dokładne badanie materacy i innych 
przedmiotów, które mogłyby ukryć kontrabandę.

JASNY, WIELOKOLOROWY WSKAŹNIK STATUSU UKRYTA SYGNALIZACJA ALARMU PRZEZ 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH

Wskazanie ostrzegawcze dla 
sygnału poniżej progu alarmu

Pasuje do pojedynczego urządzenia 
MSD lub bramy MSD EVO

Sygnalizacja alarmu dla sygnału powyżej progu 
alarmu

Regulowane ton i głośność wskazań 
ostrzegawczych i alarmowych

Niski poziom naładowania baterii: podwójny sygnał 
dźwiękowy

Alarm autodiagnostyczny: przerywany dźwięk

ZIELONE ŚWIATŁO

NORMALNA PRACA
BRAK WYKRYCIA.

ŻÓŁTE ŚWIATŁO

OSTRZEŻENIE 
WSKAZANIE 
PROPORCJONALNE:
DETEKCJA PONIŻEJ 
PROGU ALARMU

CZERWONE ŚWIATŁO

ALARM
WSKAZANIE 
PROPORCJONALNE:
DETEKCJA POWYŻEJ 
PROGU ALARMU

 NIEBIESKIE ŚWIATŁO

W TRAKCIE ŁĄCZENIA 
URZĄDZENIA 
BLUETOOTH
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DANE TECHNICZNE MSD
PRACA PRZEJŚCIE OBOK

PRACA POZIOMA

ZESTAW DO MONTAŻU NA ŚCIANIE

PRACA PRZEJŚCIE PRZEZ

80 ÷ 130 cm

STEROWANIE      
I WSKAŹNIKI

PRZYCISK WŁ/WYŁ

4-klawiszowa klawiatura do programowania i odczytu stanu

BEZPIECZEŃSTWO • Dostęp do programowania chroniony hasłem użytkownika i superużytkownika

WSKAŹNIK ZASILANIA • Biała dioda

WYŚWIETLACZ • Komunikaty podczas używania, programowania i powiadamiania o autodiagnostyce

WIELOKOLOROWY 
WSKAŹNIK STATUSU

ZIELONE ŚWIATŁO     •  Normalna praca, brak wykrycia
  ŻÓŁTE ŚWIATŁO      •  Wykrycie poniżej progu alarmu

CZERWONE ŚWIATŁO   •  Świecenie na stałe: wykrycie powyżej progu alarmu 
• 5 indywidualnych stref
• Mruganie: błąd

NIEBIESKIE ŚWIATŁO   •  W trakcie łączenia urządzenia Bluetooth

DŹWIĘK ALARMOWY • Sygnalizacja alarmu dla sygnału powyżej progu alarmu
• Ton i głośność sygnalizacji ostrzegawczych i alarmowych regulowane w sposób 

ciągły / impulsowy
• Niski poziom naładowania baterii: podwójny sygnał dźwiękowy
• Alarm autodiagnostyczny: przerywany dźwięk

ZESTAW 
SŁUCHAWKOWY 
BLUETOOTH

• Sygnalizacja ostrzegawcza dla sygnału poniżej progu alarmu
• Sygnalizacja alarmu dla sygnału powyżej progu alarmu
• Regulowane ton i głośność wskazań ostrzegawczych i alarmowych
• Niski poziom naładowania baterii: podwójny sygnał dźwiękowy
• Alarm autodiagnostyczny: przerywany dźwięk

ZASILANIE Zasilacz AC/DC 100 … 240 V~  , 47…63Hz, 40W

Wbudowany 
akumulator

16h typowo / 17h max. ciągłej pracy (ładowanie 3h)

24h typowo / 26h max. ciągłej pracy (ładowanie 4,5h)

WARUNKI 
ŚRODOWISKOWE 
DETEKTORA

Temperatura pracy  -10°C do +65°C

Temperatura przechowywania  -37°C do +70°C 

WIlgotność względna 0 do 95%,  bez kondensacji

WAGA • MSD: 9.5 kg • AC/DC zasilacz: 0.7 Kg • Zestaw Bluetooth: 0,2 kg 
(zawiera ładowarkę)

• Pokrowiec: 0.6 Kg • Zestaw instalacyjny: 0.3 kg 

WYMIARY 
MSD

Wysokość: 1900 mm Szerokość: 330 mm

INFORMACJE
WYSYŁKOWE

Wysokość(SxWxD) 400 mm x 2000 mm x 480 mm  

Waga 24 kg

STOPIEŃ OCHRONY DETEKTORA W pełni odporny na warunki atmosferyczne do użytku na zewnątrz (IP65)

DOSTĘPNE 
AKCESORIA

Aktywacja funkcji EVO: kod zamówienia 88918

Aktywacja funkcji audio Bluetooth, zestaw słuchawkowy i ładowarka: kod zamówienia 88919

Jednostka przekaźnika zdalnego MSD-RRU: kod zamówienia MSD-RRU

Zestaw do montażu na ścianie: kod zamówienia 67258

Gumowe nóżki i narzędzia do nierównych podłóg: kod zamówienia 88917

CERTYFIKACJA 
I 
ZGODNOŚĆ

Urządzenie nie powodujące emisji: bezpiecznie do stosowania dla osób z rozrusznikami serca i innymi implantami medycznymi

Zgodne i certyfikowane zgodnie z obowiązującymi normami elektromagnetycznymi 
dotyczącymi narażenia ludzi i bezpieczeństwa rozrusznika serca
Zgodność z obowiązującymi normami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej

Górny wspornik

Dolny wspornik

CEIA - Zona Industriale 54, 52041  Viciomaggio - Arezzo (ITALY)
T +39 0575 4181   ∫   F +39 0575 418298   ∫   E infosecurity@ceia-spa.com
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