
• SG 1806 kapı dedektörü 18 tarama bölgesi ile gelişmiş çoklu 

   hedef noktalama teknolojisine sahiptir. Tarama bölgelerinin 

   her birinde alarm ve LEDler mevcuttur.

• Bireysel ve çoklu metal hedeflerin doğru saptanması

• Benzersiz anti-parazit performansı

• Kolay ve hızlı montaj 

• Çift yönlü tarama

• Led ekranlı sayaç

• Yüksek işlem hacmi

• Kalp pilleri taşıyanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve tüm insanlar 

   için zararsızdır.

Özellikler

Teknik Parametreler

Hassasiyet Seviyesi: 255 (ayarlanabilir)

Farklı Hassasiyet Seviyesi: 400 (ayarlanabilir)

Güç Tüketimi: <30 W

Hassasiyet Derecesi: Yüksek, Orta, Düşük

Dikey Kanal Boyutu: 2000 x 710 mm

Dikey Boyut: 2200(H) x 850(W) x 500(D)mm

Çalışma Frekans Aralığı:1~16 bantları

Güç Kaynağı: AC 220V, 50~60 Hz

Çalışma Ortamı:-20°-+45°

Geçiş Oranı: Dakikada 60 kişiden fazla

Standartlar

EN60950 · EN50081 · GB15210-2003 

CE · RoHS · ISO14001 · ISO9001 · OHSAS18001

Paket Ölçüleri

N.W/G.W: 65KG/75KG

Ana Kutu Boyutu: 750x460x250 mm

Tarama Kapı Boyutu: 2280x640x200 mm

SG 1806 KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖR



Doğru Tarama
                • Her türlü tehlikeli metal nesneyi tespit edebilme kabiliyeti.
                • Madeni parayı bile tespit edebilir.
                • Dedektörden geçen kişinin üzerindeki tehlikeli maddelerin konumları, panellerin her iki tarafında
                   ışıklandırılmış LED'lerle gösterilmektedir.
                • İnsan vücudunun farklı yerlerinde bulunan ikiden fazla metali aynı anda tespit edebilir.
                • İki tarama moduna sahiptir; P0, standart taramalar için, P1, uçan nesnelerin taranması için kullanılır.

   Üstün Güvenilir Tasarım & Yapı

  • Hızlı kurulum için tamamen modüler yapı
  • LED ekran, minimalist fonksiyon tuşları, ve arayüz sinyali göstergesi olan üstten kontrol ünitesi.

Çevresel Etmenleri Baskılama
     • X-ray cihazı, röntgen cihazı ve diğer elektriksel arayüz kaynaklarının potansiyel etkilerini ortadan 
        kaldırmak için ayarlanabilir 16 çalışma frekansı

Sesli ve Görsel Alarmlar & Akustik Alarm Sinyal Sistemi
     • Hedef tespit edildiğinde sesli alarm ve LED ışıkları görsel sinyal verir.
     • Seçilen ses tonu yoğunluk seviyesine göre rastgele alarm verme yeteneğine sahiptir. Geniş hacimli 
        ses kontrol dinamiği çok gürültülü ortamlarda bile çalışmayı sağlar.

OPSİYONEL FONKSİYONLAR

Kolay taşınabilirlik için 
çıkarılabilir tekerlek
Yük Taşıma: 150kg 

 Çıkarılabilir Tekerlekler Yedek Batarya 
Paslanmaz celik kasanın 
içerisinde yedek batarya 
bulunmaktadır. Batarya 
desteği ile 6-12-24 saate 
kadar kesintisiz çalışmayı 
destekler. 

Bilgisayar Bağlantısı

Dedektör Yan Sehbası
Dedektörden geçiş sırasında 
kişisel metal eşyaların 
toplanması ve yönetilmesi

Geçiş Kontrol için Turnike Entegresi
Turnikeleri metal 
dedektörlere entegre ederek,
metal dedektörün alarm
vermesi durumunda karşılıklı 
olarak geçişi engeller.

Her iki yan panelde 
çift bağlantı noktaları

Hızlı ve kolay bağlantı için
RS-485 ve USB çevirici. 
Kablolu vekablosuz olarak
istatiksel verileri gönderir 
ve aynı anda bir çok
dedektörden bilgi alır.
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