
         
 

 
 

  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  

Jego podstawowe cechy to: 
 
� wysoka,regulowana czuło ść i selektywno ść  
� przełącznik eliminacji zakłóce ń 
� przełącznik chwilowego zmniejszania czuło ści naciskany kciukiem 
� wska źnik zu Ŝycia baterii 
� sygnalizacja świetlna, d źwiękowa i wibracyjna wykrycia metalu 
� automatyczna kontrola cz ęstotliwo ści pracy + auto-kalibracja 
� wyj ście słuchawkowe (słuchawki w zestawie) – tzw. ciche  przeszukiwanie 
� tryby pracy ci ągłej i chwilowej 
� zabezpieczenie przed nieprawidłowym podł ączeniem zasilania 
� czas pracy na zasilaniu z baterii – 45 godzin, łado wanie baterii w detektorze 
� kabura (futerał) mocowana do paska 

 
Czuło ść: 
Gdy regulator czułości ustawiony jest na czułość maksymalną, detektor wykrywa 
monetę z odległości 16 cm, pistolet 9 mm z odległości 35 cm. 
 
Alarm: 
Dźwiękowy – regulowana głośność, moŜe być wyciszony poprzez uŜycie słuchawek 
Wizualny – optyczne wskazanie alarmu - dioda LED informuje o wykryciu metalu 
Wibracyjny – wibracja korpusu wyczuwana dłonią operatora 
 
Bateria: 
Pojedyńczy akumulator 9V – 250 mAh NiMH z moŜliwością ładowania i 
wymiany,ładowanie akumulatora bez wyjmowania go z detektora – wtyczkę 
ładowarki dołaczamy bezpośrednio do detektora 
 
Czas ładowania: 
Pierwsze ładowanie – 15 godzin, potem – 8 godzin. Ładowarka na sieć 230 VAC 50 Hz. 
 
Pobór pr ądu: 
4 mA w stanie oczekiwania, 12 mA w fazie detekcji gdy pracują alarmy 
 
Test napi ęcia akumulatora: 
Kontrolka oraz dźwiękowy sygnał ostrzegający o niskim poziomie energii w akumulatorze 
 
Specyfikacja techniczna: 
 

Waga: 310 g,  Wymiary : 35 x 8 x 3,1 cm 
Zakres temperatury pracy: od -20˚ C do + 65˚ C 
Zakres temperatury przechowywania: od –30˚ C do + 65˚ C 
Obudowa: z tworzywa ABS, odporna na upadek z wysokości 100 cm 
Gwarancja: 24 miesiące 
Wyrób zgodny z normami kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
Pełna zgodność z polskimi normami bezpieczeństwa i higieny 

 
 
 
 
 
 

Dystrybutor: 
 

TRANSACTOR SP. Z O.O. 
 

Ul.SapieŜyńska 10 
00-215 Warszawa 
Tel. 022 635 59 02 
Fax 022 635 62 44 

 
security@transactor.pl   

export-import@transactor.pl 
 

www.transactor.pl 
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