
Dwa poziomy haseł (użytkownik - administrator)

Automatyczna synchronizacja pomiędzy dwoma lub więcej 

wykrywaczami (bez kabli łączących).

Wodoodporna podstawa do zamocowania na podłodze.

Kalibracja początkowa niepotrzebna.

Kontrola w celu zapobieżenia sabotażowi.

Możliwość programowania wszystkich parametrów.

Wymaga niewiele konserwacji.

Wyświetlacz LCD do pokazywania funkcji programowania.

Pomiar szumu tła proporcjonalny do nastawionego progu.

Pomiar szumu elektromagnetycznego proporcjonalny do 

nastawionego progu.

99 poziomów czułości.

6 poziomów wzmocnienia.

99 wartości prędkości wykrywania obiektu

20 wartości analizy

99 wartości ręcznego poszukiwania częstotliwości. 20 

konfigurowalnych programów. Filtry wprowadzane za 

pomocą programowania.

99 poziomów natężenia dźwięku.

Wykrywacz metalu nowej generacji: wysoka rozróżnialność i odporność na zewnętrzne 
zakłócenia elektromagnetyczne. Dostępny w wersji odpornej na czynniki
 atmosferyczne  do  montażu  na  zewnątrz  budynków.  Łatwy 
w użyciu - nie wymaga specjalnych przygotowań do instalacji.
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Nieszkodliwy dla nośników 
magnetycznych (taśm, dyskietek, kart 
kredytowych, itp.).

Zgodny z przepisami dotyczącymi 
narażenia ludzi na działanie pól 
elektromagnetycznych i bezpieczny dla 
osób używających rozruszników serca.

Zgodność z normami NILECJ-0601.02, 
wszystkie poziomy.

Zgodność z normami FAA “3 GUN 
TEST".

Zgodność z normami CE.

Procedury kontroli jakości ISO9001.

DETEKTOR METALI SDM4-CTGA

CECHY / ATESTY

DANE OGÓLNE
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STEROWNIK
Wstrząsoodporna obudowa z ABS (Ip20).
Zasilacz z napięciem wejściowym 110-240Vac 50- 60 Hz.
Napięcie zasilania 24VDC.
Pobór mocy 30W.
Częstotliwość próbkowania 5 kHz.
Zakres temperatury pracy -20°C +70°C.
Wilgotność względna bez kondensacji 0-95%. 
Odporność na szum elektromagnetyczny. 
Doskonale rozróżnia przedmioty osobiste od broni.
Podgląd ustawień konfiguracji na wyświetlaczu LCD.
Klucz bezpieczeństwa w celu dostępu do programowania.
Autodiagnostyka.
Zapisywanie parametrów w pamięci SSD.
Interfejs szeregowy RS232.

MODEL

SDM4-CTGA 2140. 1970. 1000-1140 860. 200.

HT [mm] HU [mm] LT [mm] LU [mm] DT [mm]

OPCJE
Zasilacz z ładowarką z napięciem wejściowym 110-240Vac 50-60HZ.
Baterie dodatkowe na 4 godziny pracy.
Połączenie z Ethernetem za pomocą zewnętrznego modułu.
Oprogramowanie do zdalnego zarządzania (system operacyjny Windows).
Sygnalizacja zdalna.
Zestaw przejezdny na kółkach.

ALARMY I WSKAŹNIKI
Alarm wizualny: czerwona dioda LED i na LCD. Alarm dźwiękowy: regulacja długości,
częstotliwości i tonu.
Wizualny wskaźnik statusu alarmu i stanu pracy
Wizualny wskaźnik naładowania baterii.

ANTENA
Odporność na wstrząsy, stopień ochrony IP20.
Konstrukcja samonośna.
Słupek z rury ekstrudowanej o średnicy 140mm.
Poprzeczna z laminowanego PVC.
Mniejsze gabaryty. Profile wykończeniowe z PVC.
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