MDG-760
Poarta pentru detectie metale

Imagine

Caracteristici

Structura

· 24 de zone de detectie
· Sensibilitate mare - detecteaza o agrafa de hartie la centru
· Sensibilitate ajustabila (0 ~ 255) pe zone
· Alerta audio cu volum ajustabil
· Alerta optica - LED-uri pe lateral pentru fiecare zona
· Ecran LCD 5.7” folosit pentru programare, indicator dimensi-
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une metal, contor treceri, contor evenimente

· Programare facila cu ajutorul telecomenzii radio
Specificatii
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· Tensiune de alimentare:
· Consum:
· Protectie intemperii:
· Temperatura de functionare:
· Dimensiuni exterioare:
· Dimensiuni cale de trecere:
· Material carcasa:
· Masa:

110~240V AC~50 Hz
35W
IP55
-30°C ~ 60°C
2240 x 905 x 692 mm
2050 x 700 x 692 mm
lemn + plastic
84kg

Pe cele doua picioare ale echipamentului sunt instalate doua
perechi de fotocelule. Acestea
activeaza detectia in momentul
trecerii prin poarta si totodata
cu ajutorul acestora se face si
numararea de treceri.
Cele 24 de zone de detectie
sunt dispuse conform schemei
alaturate.
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Pe panoul de control, langa ecranul LCD se afla un indicator care arata intensitatea campului magnetic in functie de
obiectul ce se afla in interiorul portii.
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Descriere
MDG-760 este o poarta detectoare de metale ideala pentru
siguranta publica, cu rol de detectare a obiectelor
periculoase precum cutite, arme de foc, explozivi etc.
Este ideala pentru amplasarea in spatii care necesita un grad
de securitate mai ridicat cum ar fi aeroporturile, institutiile
corectionale, fabrici.
Poarta este dotata cu doua perechi de fotocelule infrarosii si
24 de zone de detectie cu sensibilitate reglabila separat pe
fiecare zona in parte pentru o mai buna acuratete si pentru
eliminarea cat mai eficienta a interferentelor.
Programarea se face extrem de facil cu ajutorul telecomenzii si a ecranului LCD. Accesul persoanelor neautorizate in
meniul de programare este restrictionat printr-o parola din
4 cifre.

Pachetul contine 2 picioare, unitatea de control, suruburi de
prindere, telecomanda de programare. Pentru asamblare,
asezati picioarele in pozitie verticala si in pozitie corecta, cu
fotocelulele fata in fata. Fixati controlerul in partea superioara cu ajutorul celor 8 suruburi de prindere, dupa care conectati cablurile unitatii de control la cele doua picioare.
Asigurati-va ca picioarele sunt perfect aliniate dupa care
fixati-le de pardosea.
Dupa pornire asteptati cateva secunde pentru a-i permite
echipamentului sa se initializeze si sa isi regleze parametri in
functie de obiectele din jur.
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Telecomanda

ecran LCD
indicator intensitate
tasta “RESET”
tasta “PROG”
tasta “ESC”
tasta “SUS”
tasta “STANGA”
tasta “ENTER”
tasta “DREAPTA”
tasta “JOS”
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Programare
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Programarea se face cu ajutorul telecomenzii si a ecranului
LCD. Pentru a intra in meniul de programare apasati tasta
“PROG” dupa care introduceti parola (parola initiala este
1234). Pentru a incrementa sau decrementa valori apasati
tastele “SUS” si “JOS”, iar pentru a trece la urmatorul sau
precedentul caracter folositi tastele “DREAPTA”, respectiv
“STANGA”.
In meniul de programare sunt 8 submeniuri:
1. Sensibilitate: din cadrul acestei sectiuni poate fi reglata
sensbilitatea pe fiecare zona, cu valori de la 0 la 255 (cu cat
este mai mare valoarea, cu atat este mai mare sensibilitatea).
2. Durata alarma: poate fi setata durata alarmei de la 1 secunda pana la 3 secunde.
3. Setarea frecventei: este foarte important ca atunci cand
sunt instalate mai multe porti in aceeasi locatie, acestea sa
lucreze pe frecvente diferite.
4. Setari rapide: sunt disponibile 10 optiuni cu setari de sensibilitate diferite.
5. Selectare limba: se poate selecta limba in care sa fie afisat
textul de pe ecran.
6. ID echipament: din cadrul acestui submeniu se poate selecta numarul de identificare al portii.
7. Schimbare parola: parola initiala este 1234, insa poate fi
schimbata pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate
in meniul de programare.
8. Resetare la setarile din fabrica: toti parametri ajustabili
vor reveni la valorile prestabilite din fabrica.

