
BRAMOWY WYKRYWACZ METALI ELEKTRON-BDM-24

PRZEZNACZENIE

24 swoje zastosowanie znajdzie we wszystkich miejscach użyteczności 
publicznej: lotniska, przejścia graniczne, dworce kolejowe i autobusowe. Precyzyjnie 
wykryje zabronione elementy metalowe w instytucjach, tj: sądy, areszty śledcze, posterunki 
policji, zakłady karne. Zapewni pełną kontroli ruchu i ochrony w centrach handlowych, 
muzeach, stadionach, galeriach, centrach kultury, szpitalach, klubach nocnych, teatrach, 
szkołach itp.

ELEKTRON-BDM-

 Napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz 
 Pobór energii: 20W
 Waga brutto: 70 kg
 Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
 Wilgotność otoczenia pracy: 20 do 95% (bez kondensacji)
 24 stopni regulacji czułości
 Standard: GB15210-2003, CE
 Wymiar wewnętrzny: 2055 mm (H) x 700 mm (W) x 500 mm (D)
 Wymiar zewnętrzny: 2225 mm (H) x860 mm (W) x 560 mm (D)










PARAMETRY



 Podwyższony poziom detekcji na metale diamagnetyczne 
 Czytelny i przejrzysty ekran LCD 5,7”
 Menu w postaci ikon, przyjazny interfejs użytkownika 
 Menu w języku polskim i angielskim
 Zdalne sterowanie pilotem
 Dwukierunkowy licznik osób przechodzących
 Automatyczne zliczanie osób przechodzących, zapis alarmów w pamięci
 24 strefy detekcyjne pozwalające precyzyjnie określić położenie metalu
 Czułość regulowana: każda strefa ma 255 poziomów ustawiania czułości
 12  stref detekcji z możliwością regulacji poziomu detekcji od 0 -100 pozwalających wyeliminować alarmy 

   wywołane przenoszeniem kluczy, obrączek itp.
 Sygnał alarmu: czas 1-25s, 255 modulacji dźwięku 12 tonów dźwięku (do wyboru)
 Alarm świetny LED, po obu stronach urządzenia mający za zadanie wskazanie strefy w jakiej znajduje się

   metalowy element
 Menu zabezpieczone hasłem, tylko dla osób uprawnionych
 Aby uniknąć ingerencji zewnętrznych urządzeń, ustawiamy częstotliwość 4KHz-8KHz
 6 niezależnych, zintegrowanych programów dla wszechstronnej obsługi związanej z bezpieczeństwem 

   użytkowania
 Opcja umożliwiająca nastawienie czasu po którym zostanie wyłączony wyświetlacz LCD, lecz funkcja 

   detekcji nadal pozostaje aktywna. Wyłączenie wyświetlacza zabezpiecza go przez szybszym wypalaniem 
   oraz oszczędza energie.
 Zewnętrzna warstwa pokryta nieprzemakalnym materiałem z PVC zabezpieczającym przed wilgocią 
 Modułowa budowa wykrywacza metali pozwala na szybki montaż i demontaż
 Regulowana prędkość osób przechodzących: do 100 osób/min
 Funkcja kalendarza: czas rzeczywisty rok, miesiąc, data, godzina, minuta
 Bramowy wykrywacz metalu posiada certyfikat CE i jest w pełni bezpieczny dla osób z rozrusznikiem 

   serca, kobiet w ciąży


























SPECYFIKACJA


