Garrett CS 5000
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Model # 1167410

GARRETT: világszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

A Garrett CS 5000 egyike az ipar leggazdaságosabb és leghatékonyabb
detektorkapuinak. A mikroprocesszoros technológiával a Garrett CS 5000
magasabb érzékenységet ér el a fegyverek keresésekor "tetőtől-talpig". A
CS 5000 már világszerte bizonyított a
biztonságtechnikai alkalmazásokban.
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- Mikroprocesszor technológia
a keresésben és a vezérlésben.
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Reptereken
Javító intézetekben
Arénákban
Nyilvános épületekben
Privát épületekben
Iskolákban
Speciális rendezvényeken
Kármegelőzésre
Nukleáris létesítményekben
Bíróságokon
Vállalati biztonságban
Történelmi helyeken
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A CS 5000 megfelel a CE, FCC,
ICNIRP és IEEE elektromos biztonsági és kompatibilitási feltételeknek.

- Egységes lefedettség
"tetőtől-talpig".
- Magasabb érzékenység
a fém-fegyverek érzékeléséhez.
- Precíz irányítás
program/érzékenység beállítás.
- Állandó jelentések
digitális belépési kódokkal.
- Három fokozatú bokaszint érzékenység
kiemelés
- Öndiagnosztika:
teljes és automatikus.
- Zajcsökkentés
a téves riasztások megelőzésére.
- Tartós, könnyű felépítés
gyors összeállíthatósággal.
- Opcionális akkumulátor csomag
hogy bárhol használhassa.

É I
A Garrett Metal Detectors az egyetlen
olyan gyártó, amely haladó tréninget
biztosít a fémkeresésben, és az ellenőrző
kapuk használatában. Most az iparvezető
gyártó, szakértő csapatától tanulhat.

of Metal
Detection
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Kapudetektor

GARRETT: világszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

A Garrett Metal Detectors világszerte vezető az átmenő kapu
és kézi detektor gyártásban, és tréningben. Az olimpiai játékoktól a repterekig, a Garrettnek nagy tapasztalata, szakértelme
van, amellyel a leghatékonyabb biztonsági ellenőrző pontokat
képes előállítani, az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
Legyen szó egy, vagy akár száz egységről, a Garrett együtt
dolgozik Önnel, a létesítmény biztonságosabbá tételében.
Egyszerű összeállítás
A Garrett CS 5000 könnyen összeállítható a négy alkotóelemből, a nyolc csavarral és egy egyszerű útmutatóval.

Többdimenziós keresés
A CS 5000 mikroprocesszorokat használ a kereséshez és
a vezérléshez is, hogy biztosítani tudja a megfelelő
érzékenységet és kellően rugalmas programozhatóságot. A
CS 5000 végtelen számú precíz és visszaállítható program/
érzékenység beállítással rendelkezik, ezzel lehetővé téve
a pontosabb jelzéseket a fegyverek és ártalmatlan tárgyak
terén.

Kényelmes nyomógombok
A CS 5000 esetében nyolc gombból áll a vezérlés, emellett
tisztán jelez minden kalibrációs és működési információt
az alfanumerikus kijelzőn. A gombsor részei: STANDBY,
OPERATE, COUNTER, VOLUME, +/-, PROGRAM, stb.

Használati útmutató és videó
A CS 5000-t használati útmutatóval szállítjuk, amellyel
könnyedén megértheti a funkciókat, beállításokat és
programokat. Rendelkezésére áll ezen kívül az instrukciókat tartalmazó videóanyag is.

Bejárati oldal

Balra: a csatlakozások,
kábelek és az elektronika
a CS 5000 hátsó oldaláról
érhető el.

Model # 1167410

A CS 5000 vezérlőegysége a meghatározott kóddal rendelkező
személyek részére biztosít hozzáférést. Lehetővé teszi az olyan
beállítások módosítását, mint a keresési program és az érzékenység. A
detektor beállításainak biztonságáról egy nem visszaállítható szekvenciális kód gondoskodik, amely minden egyes belépési kísérletet
rögzít. Egy vészjelző hang 10 másodpercen belül jelzi, ha a gombokat
a megfelelő kód beírása nélkül lenyomták.
A CS 5000 20 normál programmal rendelkezik, amely egy nem-felejtő
memóriában tárolódik. Az egység így megtart minden beállítást akkor
is, ha az áramellátás megszűnik. Nincs szükség újrakalibrációra, ha az
egységet ki/be kapcsolja. Nincs szükség akkumulátorra a memória
működéshez. Ha az egység működik, folytonosan végrehajt egy mindenre
kiterjedő öntesztet, amely során minden hibát a kijelzőn jelenít meg.

zérlő egység
LC kijelző, riasztási fények, LED diagram és vezérlő gombok, plusz
minden kábelezés, csatlakozás, elektronika egy egyszerű zárható
fej feletti egységben van, a kábelek és a vezérlés védelmére.

Mikroprocesszor vezérlés
Korszerű mikroprocesszorok biztosítják az érzékenységet és a
flexibilitást, maximum 200 különböző szintű érzékenységgel.

Audio

zuális jelzések

Hang és vizuális jelzések kerülnek aktiválásra a céltárgy
érzékelésekor; LED oszlopdiagram jelzi a riasztás amplitudóját.

Érzékelési mező
Digitálisan vezérelt pulzindukciós technológia - processzor
meghajtással - került alkalmazásra a kereső és vezérlő
elektronikában. A CS 5000-ben pontosan megszabható minden
program működése, a megfelelő biztonsági követelményekhez.

Tartós kialakítás
Tartós és egyúttal könnyű kialakítás az egyszerű karbantartásért és a gyors és könnyű szállításért; rendelkezésére áll
a MagnaDolly tartozékként.
Össz külső méret

Belső méret

Szállítás

Szélesség 30” (0.7 m) Szélesség 35” (0.9 m) Szélesség 35.5” (0.9 m)
Magasság 80” (2 m)

Magasság 87” (2.2 m) Magasság 91.5” (2.3m)

Mélység 23” (0.5 m) Mélység 23” (0.5 m) Mélység 6.25” (.15m)
Kijárati nézet

Szállítási súly: 136 lbs. (61.8 kg)
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GARRETT: világszerte vezető a biztonsági fémdetektorok és ellenőrző kapuk terén.

SPECIFIKÁCIÓ

TA

űködési hőmérséklet
-4°F (-20°C)-tól + 149°F (65°C)-ig az akkumulátoros
egység nélkül, vagy a CMA: -4°F (-20°C)-tól + 140°F
(60°C)-ig az akkumulátoros egységgel. Páratartalom:
95%-ig (nem kondenzáló).
Áramellátás
Teljesen automatikus 100-240 VAC, 50 vagy 60Hz,
55W;
sem újrakötésre, sem kapcsolásra nincs szükség. Az
áramellátás megfelel a UL, CSA, TUV és VDE
előírásainak.
Időjárásálló / idegen tárgyak elleni védelem
Megfelel az IP 55, IEC szabványnak; erősített védelem
az
IEC 529 szabványú burkolattal.
Zavarcsökkentés
100%-os Faraday pajzs; beépített speciális Garrett
áramkör a zajcsökkentés és a röngtensugarak
kijelzésének megakadályozása érdekében.
zámlálás
Beépített forgalomszámláló az aktuális értékkel az LCDn.
Szinkronizáció
Több csatornás működés több CS 5000 vagy más
Garrett detektor egyidejű használatához egymás
közvetlen közelében.
Riasztások
A készenléti fény jelzi az egyés működését; riasztó
fények és hangok akiválódnak a céltárgy érzékelésekor;
LED oszlopdiagram jelzi az amplitudót.
Szabotázs védelem
Kétszűntű belépési kód szükséges az érzékenység,
vagy keresési program beállításainak módosításához; az
első szintű kóddal a felügyelők kiválaszthatják a programot és az érzékenységet, valamint még egy szint az
összes egyéb alapbeállításhoz. A vissza nem fejthető
szekvenciálisan kódolt áteresztési történet minden
változtatást és belépést tárol. Egy riasztóhang jelzi a
sikertelen belépési kísérleteket.
Infra szenzor
Javítja az érzékelt jel kiértékelését; növeli az áteresztési
sebességet; segíti a téves riasztások kiszűrését és pontosítani
az áteresztett személyek számát.
Vezérlő kimenetek
Szilárd test-relék (kisfeszültségű AC vagy DC) a külső
riasztók és más vezérlők csatlakoztatásához.
Maszkolás
A programok az egymást eltakaró céltárgyak problémáját oldja
meg.
Felépítés
Laminált karcálló felépítés rugalmas végzárókkal; a
vezérlőegység és kereszttartók kemény aluminiumból
készültek.
Garancia
24 hónap alkatrész és labor
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A. Szünetmentes akkumulátor modul
—Nyolc órányi használatot tesz lehetővé.
Töltő mellékelve (Model # 2225700))
B. Asztali távvezérlő egység zóna
kijelzéssel—A CS 5000 távvezérlésével
akár 50 láb távolságból. Opcionális
távolságokhoz
keresse a Garrettet. (Model #
2225600)
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C. Teszt tárgy (OTP)— Az FAA 3fegyver teszthez . (Model # 1600600)

D. Levehető kerekek—Levehető hordozó
kerekek az egyszerű szállításért.
Állandó kerekek-Fixen rögzített
kerekek a gyors szállításhoz. (Model #
1168000)
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E. Rögzítő elemek (Model # 1603900)
F. 10 láb hosszú összekötő kábel - Lehetővé teszi több kapudetektor összekötését
egy hálózati forráshoz. (Model # 9431900)
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Szabályozási információk
Az CS 5000 megfelel az elektromos biztonsági és kompatibilitási
előírásoknak: FCC, ICNIRP és IEEE; áramellátás: UL, CSA, TUV és
VDE szabványoknak. Az CS 5000 megfelel az U.S. és nemzetközi
elektromágneses biztonság szabályozásainak. Egy kiterjedt kutatás
nem szolgál információval arról, hogy a Garrett termékei káros
hatással lennének a terhességre, az orvosi eszközökre(pl. az
elektromos szívritmus szabályozóra), vagy a mágneses adathordozókra. Ennek ellenére az orvosok és az orvosi eszközök
gyártóinak előírásait kövesse a fémdetektorok használatakor.
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