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Imagine

Caracteristici
··Carcasa din PVC
··Ecran LCD
··Calibrare automata la pornire
··Taste fizice pentru programare
··300 de nivele de sensibilitate
··3 zone individuale de detectie
··Meniu de programare protejat cu parola
··Numarare automata a trecerilor
··Bara de led-uri si buzzer alarma cu volum ajustabil
··Lumini de stare
··Baterie 12V/7Ah pentru 40 de ore de functionare
··8 canale de lucru
··Capacitate ridicata impotriva interferentelor
··Pastrare a setarilor la repornire
··Inofensiv pentru persoanele cu boli cardiace, femei

Instalare
ATENTIE!
Echipamentul trebuie amplasat la o distanta de cel putin
30 cm fata de obiectele metalice din jurul sau. In cazul in
care obiectele din metal din jurul echipamentului sunt de
dimensiuni mai mari, atunci distanta dintre acestea si poarta
trebuie sa fie de minim 50 cm.
In cazul in care sunt instalate mai multe porti intr-un spatiu
comun, distanta dintre acestea trebuie sa fie de minim 50 cm,
iar canalele de lucru trebuie sa fie diferite.
La fiecare pornire, echipamentul se autocalibreaza pentru
a-si ajusta parametri in functie de obiectele din jurul sau.
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··Rezistenta la stropi de apa si raze UV

YMD-1313
Poarta pentru detectie metale
portabila
Fisa tehnica

Specificatii
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Descriere
YMD-1313 este o poarta detectoare de metale portabila ideala pentru siguranta publica, cu rol de detectare a obiectelor
periculoase precum cutite, arme de foc, explozibili etc.
Este ideala pentru amplasarea in spatii care necesita un grad
de securitate mai ridicat cum ar fi aeroporturile, institutiile
corectionale, fabrici, cluburi de noapte, diverse evenimente
etc.
Poarta are 3 zone individuale de detectie, senzori infrarosu
pentru prezenta, led-uri indicatoare si ecran LCD. Echipamentul poate fi programat cu ajutorul butoanelor si a ecranului
de pe corpul principal.

•Adaptor alimentare:		
100-240 V AC
•Alimentare:			baterie 12Vcc/7Ah
•Durata functionare cu baterie:
40 de ore
•Timp de instalare:			
aprox. 5 minute
•Sensibilitate:			
300 de nivele
•Zone de detectie:			
3 zone individuale
•Dimensiuni (impachetata):		
900 x 580 x 660 mm
•Temperatura:
		
-20°C ~ 70°C
•Umiditate:			max. 95%
•Masa:				40kg
•Aplicabilitate:			
interior si exterior

Observatii
EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

