
Garrett  SuperWand model #1165800

GARRETT: wiatowy lider w technologii systemów bezpiecze stwa i wykrywaczy metali.

Wyj tkowa zdolno  do dookólnej detekcji wykrywaczy SuperWand sprawia, e obszar wykrywania jest
jednorodny we wszystkich kierunkach. Dzi ki mo liwo ci detekcji punktowej za pomoc  czubka wykrywacza,
odnajdowanie broni i innych przedmiotów metalowych jest niezwykle precyzyjne. Wykrywacze SuperWand
stanowi  nowoczesne wyposa enie s b bezpiecze stwa na ca ym wiecie.

CECHY URZ DZENIA:
- Optymalna czu  z automatyczny zestrajaniem - nie wymaga regulacji
- Precyzyjna detekcja wszystkich rodzajów broni i wszelkich przedmiotów metalowych, nawet z metali
  nie elaznych i stali nierdzewnych
- Pod ny kszta t pozwala na detekcj  dookóln  z dodatkow  mo liwo ci  precyzyjnego namierzania
  punktowego czubkiem sondy
- atwy i wygodny w u yciu dzi ki jednemu prze cznikowi (3 pozycje) oraz trzem kolorowym diodom LED
- Sygnalizacja wykrycia metalu: sygna  d wi kowy i dioda LED lub wibracja i dioda LED (tryb SILENT)
- Wytrzyma a obudowa formowana metod   wtrysku poch ania energi  ewentualnych uderze
- D ugi obszar detekcji, ok. 22 cm, pozwala na skanowanie z minimaln  ilo ci  ruchów
- Ergonomiczny uchwyt doskonale pasuje do ka dej d oni
- atwy dost p do baterii - zasilanie z jednej baterii 9V (w zestawie z wykrywaczem)

Temperatura pracy:
od -37°C do 70°C

Wilgotno : do 95%

Cz stotliwo : 95 kHz

Wysoko  akustycznego
sygna u: 2 kHz

Czas pracy:
do 80 godzin normalnej pracy

Wymiary:
Szeroko : 8,3 cm
Grubo : 3.2 cm

ugo : 48,3 cm

Ci ar: 450 g

Wybrane zastosowania

Porty lotnicze
Zak ady penitencjarne i poprawcze
Budynki prywatne i publiczne
Szko y
Stadiony i sale koncertowe
Imprezy sportowe
Terminale transportowe
Zabezpieczenia przed kradzie
Inne
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Parametry techniczne

Detekcja punktowa

Symetryczny obszar detekcji
dooko a korpusu z ka dej strony

Symetryczny obszar detekcji
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