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Thruscan SX, SX WP to sterowany cyfrowo bramkowy 

wykrywacz metali, który gwarantuje najwyższy poziom 

detekcji i całkowite bezpieczeństwo osób poddawanych 

kontroli. Modułowa budowa wykrywacza (panele boczne, 

jednostka sterująca i belka tylna) zapewnia szybki montaż i 

prawidłową eksploatację urządzenia. 

Dostęp do wszystkich funkcji kontrolnych jest chroniony 

poprzez:  

  -  zamek blokujący pokrywę panelu kontrolnego,                                                           

  -  czterocyfrowy kod PIN.  

 Urządzenie posiada 9 niezależnych stref wykrywania, 

utworzonych poprzez podział światła bramki na trzy pasy 

pionowe i trzy pasy poziome. Fakt wykrycia metalu jest 

sygnalizowany sygnałem dźwiękowym, którego głośność 

i wysokość tonu można regulować, oraz sygnałami 

świetlnymi (diody na obydwu panelach bocznych i wskaźniki 

na panelu kontrolnym: ikona z postacią człowieka ukazuje 

miejsce i  diodowy pasek graficzny ukazuje wielkość 

wykrytego obiektu metalowego). 

Czułość bramki regulowana cyfrowo. 

 

 

Thruscan SX, SX WP, to gama szerokich mo Ŝliwo ści:  
� niski poziom fałszywych alarmów 
� światła sterowania ruchem osób (czerwone-stop, zielone-przechodź) 
� autodiagnostyka, wyświetlanie kodu błędu 
� moŜliwość współpracy z komputerem i zdalne sterowanie (opcja) 
� 20 programów detekcji o róŜnych czułościach 
� cyfrowa regulacja czułości oddzielnie w poszczególnych strefach 
� szybka kontrola do 60 osób/min 
� zintegrowany z urządzeniem zasilacz awaryjny na min 4 godziny pracy 
� gniazdo przekaźnikowe (podłączenie blokad elektromagnetycznych) 
� gniazdo modemu i RS232 
� licznik alarmów i osób wchodzących/wychodzących (5 cyfr, 

widoczny/ukryty) 
� moŜliwość montaŜu dodatkowych kółek do przemieszczania bramki (opcja) 
� moŜliwość montaŜu daszka zabezpieczającego przed deszczem (opcja) 
� moŜliwość współpracy do 16 bramek (opcja: sterowanie przez komputer)  

 
Dane techniczne:  
� Zasilanie 230 V 
� Pobór mocy: tryb bierny – do 10W, tryb alarmowy – 2 0W 
� Warunki pracy urz ądzenia: temperatura: –20 do + 70 stopni C 

wilgotno ść: do 95 % bez kondensacji 
� Waga: netto 54 kg, brutto 70 kg  
� Wymiary przej ścia: wysoko ść 200 cm, szeroko ść 76 cm 
� Wymiary urz ądzenia: wys. 220 cm, szer. 91 cm, gł ęb. 50 cm  
� Standardy mi ędzynarodowe: NILECJ-0601 L1-5, IP44, IEC 348 
� Wymiary transportowe: karton: 56x26x226 cm + karton : 22x21x105 cm 
� Producent posiada znak jako ści ISO 9001:2000 
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