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PRZEZNACZENIE 
 
Najnowszej generacji bramowy wykrywacz metali - -  z systemem cyfrowej 
obróbki sygnału gwarantujący wysoki poziom detekcji i stabilność pracy. 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. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE  
 

• Napięcie zasilania: 230VAC, 50/60Hz  
• Pobór energii: 20W 
• Waga: 70 kg 
• Temperatura pracy: od -20°C do +50°C 
• 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) x 860 mm (W) x 560 mm (D) 

 

                                

 

 



 

FUNKCJE SYSTEMU  
 

• Czytelny i przejrzysty ekran LCD 5,7” 
• Menu w postaci ikon, przyjazny interfejs użytkownika  
• Menu w języku polskim i angielskim. 
• Zdalne sterowanie pilotem IR. 
• Program self-diagnostic automatycznie kalibrujący częstotliwość w obu stronach 

wykrywacza metali pozwala na jednorodną detekcję w całym polu działania wszystkich 
18/24 strefach.  

• Automatyczne zliczanie osób przechodzących, zapis alarmów w pamięci. 
• Detekcja w 24 strefach kontrolnych. Niezależnie z lewej i prawej strony. 
• Czułość regulowana: każda strefa ma 255 poziomów ustawiania czułości. 
• Tematyczny poziom czułości: pozwala wykluczyć drobne monety, biżuterię, klucze czy 

klamrę paska od spodni. 
• Sygnał alarmu: czas 1-25s, 255 modulacji dźwięku 12 tonów dźwięku (do wyboru). 
• Świetlny alarm LED: Po obu stronach kolumnowy LED dla każdej strefy określające 

dokładne znalezienie elementu metalowego. 
• Menu zabezpieczone hasłem, tylko dla osób uprawnionych. 
• Funkcja Anty-ingerencji zewnętrznej, funkcja ta pozwala na używanie   zaawansowanego 

interaktywnego wysyłania i odbierania częstotliwości. 
• Aby uniknąć ingerencji zewnętrznych urządzeń, wybraliśmy częstotliwość 4KHz-8KHz 
• 6 niezależnych, zintegrowanych programów dla wszechstronnej obsługi związanej z 

bezpieczeństwem użytkowania i obsługi związanej z bezpieczeństwem użytkowania i 
obsługi.  

• Niezależne podtrzymanie napięcie – zapewnia 4 godziny ciągłej pracy, w przypadku zaniku 
energii zasilania.  

• Zewnętrzna warstwa pokryta nieprzemakalnym materiałem z PVC zabezpieczającym przed 
wilgocią i mrozem. 

• Zintegrowana i 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 jest w pełni bezpieczny. Niegroźny dla osób z rozrusznikiem serca, 
kobiet w ciąży oraz magnetycznych nośników informacji, dyskietek, taśm nagrywających, itd. 

 


