
Bramkowy  wykrywacz  metali  PD6500i
System zapewnia pe  detekcj  metali ferro i nie
ferromagnetycznych w 33 strefach wykrywania przy minimalizacji
fa szywych alarmów. Istnieje mo liwo  wyboru jednego z 16
programów detekcji jak równie  ustawienia czu ci w zakresie 1-200
(+/- 15%)  dla ka dej ze stref programowania. Wykrywacz jest
wyposa ony w program autodiagnostyki oraz przyjazny dla obs ugi
system ustawiania parametrów kontroli. Umieszczone w panelach
bocznych sygnalizatory diodowe precyzyjnie wskazuj  po enie
zabronionego przedmiotu poprzez wy wietlenie jednego z 3 pasów
pionowych (lewy, rodkowy, prawy) i co najmniej jednego z 11 pasów
poziomych. Urz dzenie jest w pe ni zgodne z polskimi i
mi dzynarodowymi normami bezpiecze stwa i higieny. System ma
dwa poziomy kodowania dost pu: PIN dla administratora, inny PIN
dla operatora oraz kluczyk blokuj cy klawiatur .
Wykrywacze PD6500i s  wykorzystywane w systemach ochrony
lotnisk, budynków rz dowych, s dów, wi zie , elektrowni, banków,
zak adów pracy i szkó . Urz dzenie  nie  powoduje adnych   zak óce
i w tym zakresie jest równie  zgodne z polskimi i mi dzynarodowymi
normami. Mo liwo  zastosowania wewn trznego UPS, gwarantuje
poprawn  prac  do 12 godzin przy zaniku napi cia sieciowego.
Przedmioty metalowe wy wietlane s  indywidualnie, efekt ich
dzia ania nie sumuje si . Kilka przedmiotów - ka dy o wielko ci
mniejszej od zaprogramowanego progu dzia ania detektora -

onych w ró nych miejscach  wiat a bramki równie  nie
spowoduje w czenia alarmu (patrz rysunek obok: zegarek, monety,
klamra paska, kluczyk samochodu, d ugopis).

Parametry techniczne urz dzenia:
Kolor obudowy: szary
Ilo  kontrolowanych osób: do 40 os./min., 2400 os./godz.
Licznik osób przechodz cych, licznik alarmów, statystyka (alarmy/osoby)
Zasilanie: 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz, 15 W
Temperatura pracy : od -20 C do +70 C,  Wilgotno : do 95%
Odporno  na mg , zapylenie i wiatr
Waga: 52 kg netto, (63 kg z opakowaniem)
Wymiary:  wewn.: 760 x 2000 x 580 mm,  zewn.:  900 x 2200 x 580 mm
Wykrywanie wszystkich rodzajów metali
System redukcji zak óce  elektromagnetycznych
Wodoodporno : IP55, IEC 529
Autodiagnostyka z lokalizacj  uszkodzenia, wy wietlanie kodu b du
Cyfrowa obróbka sygna ów – technologia mikroprocesorowa
Znak CE, Certyfikaty zgodno ci z obowi zuj cymi standardami

zyk dialogowy polski i instrukcja obs ugi po polsku
Alarm d wi kowy (regulowana g no  i wysoko  tonu)
Alarm wizualny lokalizuj cy przedmiot niedozwolony
(33 strefy: 11- poziomych i 3 pionowe, wy wietlane przez 2 niezale ne linie
diod w panelach bocznych, strefa w pasie rodkowym wy wietlana przez
diody w obu panelach bocznych)
Alarm wizualny ujawniaj cy wielko  przedmiotu niedozwolonego (graf na
panelu sterowania, 3 zakresy: zielony, ty, czerwony)
Wy wietlacz alfanumeryczny (liczba przej , komunikaty, programowanie)
Odporno  na zak ócenia zewn trzne
Urz dzenie bezpieczne dla rozruszników serca, no ników magnetycznych
oraz kobiet w ci y
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Opcja dodatkowa:
Zasilacz awaryjny UPS wewn trzny pozwalaj cy na prac  bez zasilania sieciowego przez 12h
Blok CMA do wspó pracy z komputerem
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